
 

 

 
 

İniş Sırası :56 Tertip Sırası :37 Ayet Sayısı :182 İndiği Yer : Mekke 
 
Tur suresi ile aralarında mana bütünlüğü olan nüzulları yakın olan iki sureden Saffat suresini işleyeceğiz. 
 
Adını ilk ayetindeki saffat kelimesinden alan sure 182 ayettir. Nüzul sıralamasında En’am suresinden, tertip 
sırasında Yasin suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin üçüncü evresinde inen surelerin ilki 
gibidir. İçerik ve üslup yönünden önceki surelerle benzerlik arzetse de kendisinden sonra inen surelerin 
numunesi gibidir. Vahiy, nübüvvet, ahiret, melekler ve cin konularına paralel olarak tevhid ve şirk 
mücadelesinden kesitler sunularak Hz. Muhammed ve arkadaşlarına teslimiyet. Sabır, ümit ve güven 
telkin edilir. Zulüm ve işkencelerin dayanılmaz ve boyut kazandığı ve Habeşistan’a hicretin gündeme 
geldiği bu evrede müşrikler mağlubiyet ve helâk ile tehdit edilir. 
 
 

ِمِْسب  &َِّ ِنَٰمْحَّرلا  ِمیِحَّرلا   
Bismillâhirrahmânirrahîm 

 

 
(Saffat 37/1) 

	ۙا/فَص ِتاَّفآَّصلاَو
 

Ve-ssâffâti saffâ(n) 
 
Ve saflara, o saf tutanlara 
 
“Saffat”, kelimesi hem sıraya dizenleri hem de sıraya dizilenleri ifade eden bir kelime. Sure ismini bu 
kelimeden almaktadır. 
 
“Saf”, birden fazla şeyin aynı hizaya gelmesi, bir bütünü oluşturan parçaların yanyana dizilmesi anlamına 
gelir. Namaz ibadeti ifa edilirken, imamın arkasında yanyana gelip, aynı cepheye yöneldiğimiz hale de “ 
saf tutma” diyoruz. 
 
Surenin muhtevası, boykot dönemindeki müminler ve Resuller örneği üzerinden, Hz. Peygamberi 
destekleyici tarzıdır. Bu nedenle sure nübuvetin 8nci ve 9ncu yılları arasında nazil olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Tur suresinin son ayetleri ile Saffat suresinin ilk ayetleri bağlam itibari ile birbirlerinin devamı niteliğinde, 
şöyleki “ Ve her kalktığın zaman, Rabbini hamd ile tespih et. Ve gecenin az bir bölümünde de artık O’nu 
tespih et ve yıldızların kaybolmasında da… Ve saflara, saf tutanlara” şeklinde, orada bireysel ibadet, 
burada da o bireysel ibadetin cemaat halinde saf sistemiyle yapılması şeklinde bir konu geçişi söz konusu. 
 
Bu ayetlerde saf saf dizilişlerin ve dizilenlerin, kimler veya neler olduğu Tur suresinin sonundaki ayetlere 
bakıldığında anlaşılıyor. 
 



 

 

Tur suresindeki bireysel yapılan ibadetin, saf sistemi ile toplu şekilde kılınması gerektiğine dair ilk 
yönlendirme bu bölümün başı ve devam eden ayetleri ile ifade edilmiştir. 
 
Saf sisteminin arkasındaki zihni inşa, müminleri biraraya getirme, kas sistemini oluşturan piramit toplum 
düzenini, tevhidi saf sistemi olarak tanzim etmesidir. 
 
Namaz bir semboller mecmuasıdır dedik, her sembolün de kendi içerisinde ifade ettiği bir hakikat var. 
Yani kaideler, kurallar, ayetler önünde herkes eşittir. Fakat şirk sisteminde, bir efendi vardır, altında onun 
yardımcıları, onun altında köleler. 
 
Ayette saflara, tevhidi sisteme bir gönderme yapılıyor, saf tutanlara da bu sistemi yaşatacak, ayakta 
tutacak, adil , muttaki kullara bir göndermedir. 
 
Yani sizi bir hizaya getiren kurallara ve o kuralları yaşatacak olan muttaki kullara, şeklinde saffat suresi bir 
giriş yapıyor. 

 
(Saffat 37/2) 

	ۙاًرْجَز ِتاَرِجاَّزلَاف
Fe-zzâcirâti zecrâ(n) 

Bu yüzden sesi ile alıkoyanlara 
 
Buradaki “ zacirat” kelimesinin kök anlamı “zecir”. Tasallut etmek, bağırmak suretiyle bir şeyi müdafa 
etmek demektir. Zecir, kullanılma amacı, deve ve koyun gibi hayvanlar için çobanın bağırarak sürüsünü 
koruması manasına geliyor. 
 
Bizim tercih ettiğimiz yoruma göre, bu ayet kötü fiillerden men eden, şirk sisteminin oluşturduğu, kula 
kulluğu engelleyip, toplumu tevhidi, adil saf sistemine kavuşturmayı ifade etmektedir. Zaten bir sonraki 
ayet bu eşitsizlik ve adaletin duyurulup hatırlatılmasını istiyor. 
 
Şöyle ki: 
 
 
 
 
(Saffat 37/3) 

	ۙاًرْكِذ ِتَایِلاَّتلَاف
 

Fe-ttâliyâti żikrâ(n) 
Böylece o tilaveti zikredenlere 
 
Çünkü tilaveti zikredecek ki, hatırlatacak ki onlar o kötülüklerden korunabilsinler. Kötülük, şirk sisteminin 
oluşturduğu kast sistemi, yani piramit şeklinde sosyolojik yapı. 
 
Birinci ayette kast edilen, nasıl ki bir amaça ulaşmak için yanyana dizilmekse, tilavet kelimesindeki 
manada budur. Yani “taliyat”, bir mana oluşturmak için yanyana gelmektir. 
 
Bu kelimenin kökü olan “ tela” fiili, gerek çismen, gerekse yaptıklarına uymak suretiyle birbiri ardına 
düşmek, ardından gelmek demektir. Türkçe de kullanılan ikinci derece anlamına gelen “tali” kelimesi de 
yine “ tela “dan türemiştir. 
 



 

 

“Zikr”, anma, hatırlama, birşeyi zihinde hazır tutma ve bir şeyi dile getirip onu hatırlatma demektir. 
 
Yani bu adamların fıtratında, piramit sistemi yok, efendi-köle sistemi yok. Fıtratlarında saf sistemi var. Bunu 
onlara hatırlat, bunu onlara oku ki, o içerdeki fıtrattaki açığa çıksın. Çünkü o fıtrat, ültürle, atalar inancı ile, 
gelenek ile baskılanmış. Bir efendi olmasını, o kişinin kendisine her türlü baskı yapmasını doğal karşılıyorlar. 
 
(Saffat 37/4) 

ٌدِحاََول ْمُكَھٰلِا َِّنا ۜ	
İnne ilâhekum levâhid(un) 

 
Muhakkak ki sizin ilahınız, mutlaka birdir. 
 
Biz neden bu ayetleri hep şirke bağladığımızın delil ayeti bu. Bu ayet başta sıralanan üç ayetin bağlanma 
noktası. Dolayısıyle ilk 3 ayette sayılan, bu ayette verilen mesaja delil olmak zorundadır. Kur’an, sürekli 
yaratanın aynı ve tek olduğunu, köken birlikteliğini, ata birlikteliğini, aynı basit sudan gelindiğini hep öne 
çıkararak zihni bir altyapı oluşturuyor. 
 
Bu zihni altyapı, kimsenin kimseye üstünlük taslamadığı, ilkeler ve kurallar karşısında herkesin saf sistemi ile 
eşit bulunduğu, birlik ve beraberliğin adalet ile sağlandığı bir toplum modeli inşaa etmektir. O yüzden 
yaratınınız bir, o yüzden hepiniz aynı atadan geldiniz, o yüzden hepiniz basit sudan geldiniz. 
 
Bunları söylemesinin nedeni, çünkü kimse kimseye üstünlük taslamasın. Kimse kimseye efendilik 
taslamasın. Kimse kimseye tepeden bakmasın, diye tevhidi saf sistemi ile oluşan toplumal model bu 
şekilde inşaa edilmiştir. Bu örnek, toplumun inşaası için ikinci altın ilke ile devam ediyor. Bir alttaki ayette 
şöyle ifade etmiş: 
(Saffat 37/5) 

	ِۜقِراَشَمْلا ُّبَرَو اَمَُھنَْیب اَمَو ِضَْرْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ُّبَر
Rabbu-ssemâvâti vel-ardi vemâ beynehumâ ve rabbu-lmeşârik(i) 

 
Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların Rabbidir. 
 
O altın ilke, 1. Bizi yaratan bir, 2. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların 

rabbidir. Neden batıların Rabbi yok? 
 
Göklerin ve yerin kullanımı, aslında yaratılan herşeyin Rabbi demektir. Gökler çoğul, yer tekil, yaratılan 
herşeyin Rabbidir. 
 
Rabbidir’in anlamı, efendisidir, sahibidir, O’nu terbiye edenin tek oluşudur. Bu ilkenin önemi, özetle şöyle 
demektir. “ Mülk Allah’ın’dır.” (Nur Suresi 42) 
 
“Mülk Allah’ın’dır” ilkesi, sosyolojik olarak piramit yapıyı kıran, bozan bir ilke. İnsan sadece onun mülkünde 
emanetçidir. Bu şuur birarada yaşamayı baltalayan, ihtirasın, açgözlülüğün,paylaşmamanın, cimriliğin 
önüne gecen, birlikte mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamayı tesis eden tüm savaşları bitiren hayati bir ilkedir. 
 
“rabbul meşarik” şeklindeki doğuların Rabbi kullanımı, bizce bir yönü ifade etmiyor. Çünkü doğuların 
Rabbi, kuzeylerin Rabbi, güneylerin Rabbi, batıların Rabbi, hepsinin Rabbi’dir. O zaman buradaki “ 
doğular” kullanımı, bir yönden ziyade, bir doğuş ve başlangıç sahibi olması manasındadır. Yani, yeni 
doğuş ve başlangıçların sahibi, manasındadır. 
 



 

 

Sosyolojik değişimler şansa bırakılamaz. Yani bireyi ve toplumu değiştirecek, geleceği inşaa edecek bu 
ilahi ilkeler, kahinlerin, müneccimlerin kehanet ve falları ile karıştırılmamalıdır. Zira yıldızlar, geleceği veya 
karakterimizi tayin eden bir fal aracı değil, sadece gecemezi süsleyen bir ziynet mesafesindedir. 
 
Kur’an’ı Kerim buradaki diyor ki: “ Bu sosyolojik emirler. Sakın siz bu emirleri, kahinlerin kehanetleri ile 
karıştırmayın” deyip böyle bir konuya giriyor. Şöyle ki: 
 
 
(Saffat 37/6) 

	ِۙبِكاَوَكْلا ٍَۨةنیِ۪زب َایْنُّدلا َءآَمَّسلا اَّنَّیَز اَّنِا
 

İnnâ zeyyennâ-ssemâe-ddunyâ bizînetin(i)lkevâkib(i) 
 

Muhakkak ki Biz; dünya semasını, yıldız kümelerini  ziynet kılarak süsledik. 
 
Yani bunlara başka şeyler atfetmeyin. Dünya seması insanların görebildiği alan. Ayette en yakın ve en 
uzak ifadesi yok. 
 
“es samaed dunya” sıfat tamlaması, uzayın görebildiğimiz kısmını ifade eder. Bu ifadenin 1nci ve 2nci 
kat sema ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. 
 
Bu yüzden en yakın göğü “yıldızlarla süsledik” şeklindeki meal çağrışım ve sonuçlar doğuran yanlış bir 
mealdir. 
  
Bunlardan haber çıkaranlarada da 7 nci ayet şöyle demektedir. 
 
(Saffat 37/7) 

	ٍۚدِراَم ٍناَطْیَش ِّلُك ْنِم اًظْفِحَو
Ve hifzan min kulli şeytânin mârid(in) 

 
Ve marid (azgın ve asi) şeytanların hepsinden muhafaza ettik. 
 
“marid” kelimesi, merede kökünden gelir, türkçemizde bozulmuş olarak “mered” diye geçer. Adam 
sigara içiyor, alkol kullanıyor ve “ şu meredi bırakamadım” der. Kötü olan, terk edilmesi gereken şeye 
mered derler. Aslında o marid dir. Türkçemize mered diye geçmiştir. İnsanı aldatarak sıkıntı veren herşey 
için kullanılıyor. 
 
Marid kelimesi, murit kelimesi gibi , bir  bütün, doğru, hakiki, sahih bilgilerden soyulmuş, uzaklaşmış 
demektir.  
Kur’an bu manada, kelimeyi şöyle kullanıyor : 
 
“ Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi olmaksızın, Allah hakkında mücadele eder ve bütün merd 
şeytanlara tabii olur.” (Hac 3) 
 
Marid şeytanları, hiçbir hakiki sahih bilgiye dayanmayan, kahinler, falcılar, cinci hocalar, astrologlar, 
sahte şeyh ve ruhbanlardır. Bunlardan engellenmiş. 
 
Yıldızlara bakmak, aslında sizin gidip control edemeyeceğiniz gaybi bir alan açmak içindir. Mesela 
ben size diyorum ki, “ şu masanın altında şu var”. Sen bunu teyid etmek için ne yapman lazım. 
Masanın altına gelir bakarsın. Peki, şu yıldızın arkasında şu var dersem? Nasıl gidip bakacaksın. Sizin 



 

 

gidip bakamayacağınız bir alan oluşturuyorlar, işte orda cinler var, periler var, orada ilah oturuyor, 
orda melek var deyip, oradan spekülasyon üretiyor. 
 
Rabbimizde diyor ki: “ Onlar sadece gökyüzünde parlayan yıldızlar.” Başka bir mana yüklemeyin. Aslı 
astarı olmayan, hiçbir ilmi değer taşımayan, doğruluğu control edilmeyen zanlarla gaybı taşlayanlar 
aslında burdan bir rant devşirmek istemeleridir. 
 
Malesef geçmişte olduğu gibi günümüzde de astrologlar, falcılar, sahte şeyh ve cincilerden oluşan 
büyücü sınıfı sürekli müşteri bulmakta ve rağbet görmektedir. Şirk tasavvurunun ürünü olan bu şarlatanlar 
aslında en büyük zararı kendilerine tabii olanlara ve bizati kendilerine de zarar vermektedir. 
 
(Saffat 37/8) 

	ٍۗبِناَج ِّلُك ْنِم َنُوَفذُْقیَو ىٰلَْعْالا َِالَمْلا َىلِا َنُوعَّمََّسی َال
Lâ yessemme’ûne ilâ-lmele-i-l-a’lâ veyukżefûne min kulli cânib(in) 

 
Melei A'lâ'ya kulak veremezler ve her cenahtan uzaklaştırılırlar. 
 
“tesemmeu”, dinlemeyi, duymayı istemek demektir. Bunlar, “ Melei A’la’ya kulak vermek, dinlemek 
istiyorlar. Nitekim arapça da ister duyabilsen ister duyamasın “kulak kabartan” hakkında bu fiil kullanılır. 
Melei A’la olarak bıraktğımız ifade deki “melle” kelimesinin esas anlamı, türkçemizde “molla” olarak 
geçmiş olup, dolu olan demektir. 
 
Ve zaman içerisinde toplumun ileri gelenleri, toplumun bilgi, anlayış ve deneyimi ile dolu olanlar 
anlamında mecaz olarak da kullanılmıştır. Yani dolu adam, boş adam değil, kelimenin manası budur. 
Bunu sad suresi 6 da yine okuyacağız. 
 
Terkipteki ikinci ifade olan “a’la” ise yüce, üstün demektir. O zaman “melei a’la”, Yüce ilkelerle dolu ilahi 
bilgiler” oldu.  
 
Neden “bilgiler”dedim. Çünkü “ kulak vermekten” bahsediyor, işitmekten bahsediyor. Bilgide bu şekilde 
alınır. 
  
Zira ayetin devamında bu bilgileri dinlemekten bahsedilir.  
 
Bu ayette, marid şeytanları olarak nitelendirilen, batıl, spekülatif bilgilerden beslenenlere, yüce, insani, 
fıtri, gaybi ilahi emirlerle dolu tavsiyeler, suistimal edecekleri bir alan açtığından, saf sistemindeki 
müminlerin , bu tiplere ve söylediklerine itibar etmemeleri tavsiye edilmiştir. 
 
Yani bu adamlar gelir, o yüce, üstün, dolu bilgileri dinlerler, kulak kabartırlar, ondan birşeyler alıp, suistimal 
ederler. Niye melei a’la’ya kulak veriyorlar. Çünkü onu satmak için, onu kullanmak için yapıyorlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
(Saffat 37/9) 

	ٌۙبِصاَو ٌبَاذَع ْمَُھلَو اًروُُحد
 

Duhûrâ(an)(s) velehum ‘ażâbun vâsib(un) 
 

Dışlanmış olanlara kesintisiz azap vardır. 
 
Buradaki “duhûr”, kovmak, uzaklaştırmak demektir. Yani melei a’la dan dışlanmak anlamındadır. “ vâsib” 
ise, devamlı oluşum ve süreklilik ifade etmektedir. Bu tiplerin sahih bilgiden, a’la değerlerden 
mahrumiyetle, öldükten sonra da dünyevi azaplarının kesintisiz azap olarak devam edeceği haber 
verilmiş. 
 
Yani bu adamların dünyadaki mahrumiyetleri, yüce değerleri kulak kabartmalarına rağmen 
yaşayamamaları.  
Ve bu kesintisiz olarak ahirette cehennem azabı olarak devam edecek. 
 
 
(Saffat 37/10) 

	ٌبِقَاث ٌباَھِشُ َھَعْبَتَافَ َةفْطَخْلا َفِطَخ ْنَم َِّالا
İllâ men ḣatife-lḣatfete feetbe’ahu şihâbun śâkib(un) 

 
Ancak kim kapıp kaçarsa, artık yakarak delen alev ona tabii olur. 
 
Buradaki “hatıf”, çalmak, süratle almak, hemen kapıp kaçmak manasındadır. “şihab” ise , alevli ateş 
demektir. “sâkib” ise, delik deşik eden bir alev manasına geliyor. 
 
“sâkib” kelimesinin belirsiz gelmesi  
 
 
Buradaki kapıp-kaçma teşebbüsü , bilgisini,yani a’la ilkeleri yaşamak için değil de , onları batıla bulayıp, 
insanların inançlarını suistimal etmek için kullananlara bir uyarıdır. 
 
Bu tarz insanları yine kendi argümanları vuracaktır. Yapılması gereken, yüce değerlerle dolu Rabbin 
rahmet hazinelerine bir meta muamelesi yapıp, hakikatin hırsızı değil, yaşamı onlarla doldurmak için yüce 
değerlere tabii olmaktır. İsra suresi 100 de bunu anlattık. 
 
Önemli olan sahip olmak değil, önemli olan müntesib olmak. Yani insanlara gidip, ben şöyle 
dürüstüm,ben şöyle adilim demeyecek. O değerlere sen sahip çıkamazsın. O değerlerin sahibi Allah. Sen 
diyeceksin ki, “ adalet ve dürüstlüğe müntesibim”. Bu da sözle olmaz, hareket ve davranışlarla olur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(Saffat 37/11) 

	ٍبِزَال ٍنی۪ط ْنِم ْمُھَانَْقلَخ اَّنِا َۜانَْقلَخ ْنَم َْما ًاقْلَخ ُّدََشا ْمَُھا ْمِھِتَْفتْسَاف
 

Festeftihim ehum eşeddu ḣalkan em men ḣalaknâ(c) innâ ḣalaknâhum min tînin lâzib(in) 
 
Artık, onlardan açıklama iste! “ Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa Bizim 
yarattıklarımız mı?” Muhakakkak ki Biz, onları yapışkan nemli topraktan yarattık. 
 
Yani basit bir maddeden geldiler. Bu kadar büyük kelamları, boylarını aşan lafları nasıl ediyorlar. Buradaki 
kıyas, gayb ile ilgili doğru yanlış zanlarla insanları kandıranların,sınırlı ve aciz olduklarını hatırlatmak içindir. 
Bunu mumin suresi 57 de okuyoruz: 
 
“ Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu 
bunu bilmez.” 
 
Yani onların cürümü ne kadar ki, capları ne ki, yıldızların arkasından size haber getiriyorlar. Ne gidip orayı 
gördüler, ne de onları yarattılar. Buradaki “festeftihim”, onlardan haber, açıklama isteyin, yani fetfa 
istediğimiz, yani gelen bir emrin bilgisini, onlardan iste ki, neyi bilip neyi bilmeyceklerini anlasınlar. Onlardan 
zamiri, insanlara yıldızlardan haberler aldığına, sesler işittiğine ikna etmiş mariç şeytanlarına racidir. Gaybı 
bildiğini iddia edenler her zaman sorgulanmalıdır. Çünkü onların hiçbirşeyi bilmediğine sorularla bir ayna 
tut. 
 
Yine her insanın aynı özün çocuğu olduğu hatırlatılarak kendilerini olağanüstü güçler üreterek, diğer 
insanlardan üstün görme ve gösterme gayretinin önüne geçilmiş. Basit bir nemli topraktan meydana 
gelmişiniz… Ne diyorsunuz yani… 
 
Bu soru zalim müşriklere tehdittir.  
 
(Saffat 37/12) 

	َۖنوُرَخَْسیَو َتْبِجَع َْلب
Bel ‘acibte veyesḣarûn(e) 

 
Evet, sen hayret ettin ve onlar alay etti. 
 
Kur’an’ın kazandırdığı ferasetle olay ve olgulara bakanların hakkı batıla bulayıp ciddi konuları alaya 
alay gibi metodsuz, usulsüz, saptırılışını hayret ve şaşkınlıkla karşılanması bize aktarılmış. 



 

 

(Saffat 37/13) 

	َۖنوُرُكَْذی َال اوُرُِّكذ َاذِاَو
 

Ve-iżâ żukkirû lâ yeżkurûn(e) 
 

Ve hatırlatılınca tezekkür etmezler. 
 
Konular, düşünsel zeminden, duygusal zemine indirildiğinde, savunulan tez bir saplantıya dönüşebilir. Sen 
konuyu aklınla değil, duygunla savunuyor isen, bu konu senin için bir saplantıdır. 
 
Akli delillere rağmen, çok uzun yıllar haklılığına inanmış olan görüşü bir kenara bırakmak ciddi bir 
fedakarlıktır. Konu derhal akli zeminden, alayın, aşağılamanın olduğu duygusal zemine bu yüzden çekilir. 
İnsanlar çok stresli oldukları zaman bazen gereksiz gülüşler yaparlar, gereksiz espriler yaparlar. O ciddiyeti 
biraz daha yumuşatıp bir savunma mekanızması gibi gösterirler. Konunun ciddiyetinin, vahametinin 
farkındalardır, fakat sırf o stresi azaltmak için böyle yollara başvururlar. Bu, bu akli zeminden konuyu 
duygusal zemine çekmektir. 
 
(Saffat 37/14) 

	َۖنوُرِخَْستَْسیً َةیٰا اَْواَر َاذِاَو
Ve-iżâ raev âyeten yestesḣirûn(e) 

 
Ve bir âyet  gördükleri zaman alay ederler. 
 
Bir ayet işittiklerinde değil de, gördüklerin de. 
 
Neden? 
 
Yani sen ayetleri yazdırmışsın, bu adamlar arkada ayetleri görmüşler ve bunla alay etmişler. Senin 
bundan haberin yok. Bir ayet gördüklerinde onlar alay ederler. 
 
Bir ayet işittiklerinde deseydi, bu kafirleri Allah Resulü’nün önüne koyabilirdik. Karşılıklı bir münazara, 
konuşma şeklinde anlayabilirdik. 



 

 

(Saffat 37/15) 

ُلَاقَو 	ٌۚنی۪بُم ٌرْحِس َِّالا آَذٰھ ِْنا اوٓ
Ve kâlû in hâżâ illâ sihrun mubîn(un) 

 
Ve: "Bu sadece apaçık bir sihirdir." dediler. 

 
Müşrikler, peygambere gelen vahyin ve bu vahyin insanları değiştirme gücünü hep sihir olarak nitelemişler. 
Dikkat edilirse, konuyu, sihir, büyü, mucize ve olağanüstülüklerle açıklama refleksi, akli değil, duygusal bir 
kaçıştır. 
 
Eğer sen bir konu hakkında birinin fikrini soruyorsan, o sana mucizelerle, olağanüstülüklerle, efsanelerle, 
kerametler le konuyu açıklıyorsa, bu adam akli zeminden, duygusal zemine konuyu indirip, oradan bir 
kaçış arıyor demektir. Çünkü cevabını akli olarak veremiyor. Müşriklerin yaptığı da bu. Akli olarak cevabını 
veremedikleri için, bu bir sihirdir demişlerdir. 
 
(Saffat 37/16) 

	َۙنُوثُوعْبََمل اَّنِاَء اًماَظِعَو ًاباَُرت اَّنُكَو َاْنتِم َاذِاَء
E-iżâ mitnâ vekunnâ turâben ve’izâmen e-innâ lemeb’ûśûn(e) 

 
Ölüp toprak ve kemik olduğumuz zaman gerçekten biz mutlaka dirilecek miyiz? 
 
 
(Saffat 37/17) 

َبٰاََوا 	َۜنُولََّوْالا َانُ۬ؤآ
Eve âbâunâ-l-evvelûn(e) 

Ve evvelki babalarımız da mı? 
 
Bu adamların ahireti inkar etmelerinin sebebi, hesapsız, sorumsuz, haz ağrlıklı bir hayat için gerekli zihni 
tasavvur bu ayette deşifre edilmiş. 
 
Ölümün bir son olduğunu düşünmek, ölmeden yapılması gerekenlerin listesini, heva ve istikametinde 
sıralamaktır. 
 
Yaşlanıp ölen önceki nesilleri bir ibret vesikası, ayet olarak değil, yok olmuş olarak kabul etmek, hesapsız , 
sorumsuz, haz ağırlık bir hayat için gerekli zihni tasavvurun özüdür. 
 
 
 
 
(Saffat 37/18) 

	َۚنوُرِخَاد ُْمتَْناَو َْمَعن ُْلق
 

Kul ne’am ve entum dâḣirûn(e) 
 

De ki : Evet! Ve siz hor görüleceksiniz. 



 

 

 
Buradaki “dâhırûn”, hakir, başları önde anlamına geliyor. Türkçede kullandığımız “hor görme” ifadesi de 
buradan gelmektedir. 
 
Hesapsız, savruk bir gençliğin akıbeti, henüz dünyada iken kendini gösterir. Bu tarz yaşlılar genelde bir 
köşeye itilir. Zira gençliklerinde , ahirlerine zihni , manevi ve insani yatırım yapmamıştır. Yapılan maddi 
birikim ise, sadece menfaatci akraba ve arkadaşların samimiyetten uzak, göstermelik ilgisi olarak karşılığını 
bulur. 
 
Adam gençliğinde, kendi insanlığına bir yatırım yapmamış ki, sana yaşlandığında içi dolu hikmetli şeyler 
anlatsın. Yaptğı maddi birikim de, yalaka akrabaların sayısını arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. 
Göstermelik bir beraberlik gösterirler, öldükten sonra da miras derdine düşerler. 
 
 
(Saffat 37/19) 

	َنوُرُظَْنی ْمُھ َاذَِافٌ َةدِحاَوٌ ةَرْجَز َيِھ اَمَّنَِاف
Fe-innemâ hiye zecratun vâhidetun fe-iżâ hum yenzurûn(e) 

 
Artık sadece korkunç bir sestir. İşte o zaman onlar bakakalacaklar. 
 

 
(Saffat 37/20) 

ّدلا ُمَْوی َاذٰھ َاَنلْیَو َای اُولَاقَو 	ِنی۪
Ve kâlû yâ veylenâ hâżâ yevmu-ddîn(i) 

 
Ve dediler ki: Veyl olsun bize! Bu din günüdür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/21) 

ّذَُكت ۪ھِب ُْمتْنُك ي۪ذَّلا ِلَْصفْلا ُمَْوی َاذٰھ 	َ۟نُوبِ
 

Hâżâ yevmu-lfasli-lleżî kuntum bihi tukeżżibûn(e) 
 

İşte bu ayrım günüdür ki siz onu yalanlıyordunuz. 
 
 
(Saffat 37/22) 

	َۙنُوُدبَْعی اُوناَك اَمَو ْمُھَجاَوَْزاَو اوَُملَظ َنی۪ذَّلا اوُرُشُْحا
Uhşurû-lleżîne zalemû ve ezvâcehum vemâ kânû ya’budûn(e) 

 



 

 

Zulmedenleri ve onlara eşlik edenleri toplayın! Ve onların kulluk ettikleri şeyleri de. 
 
Yanlış verilen bir kaç meali görelim, 
 
Ali Bulac  : 'Zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın.' 
Diyanet  : "Zulmedenleri, onlarla işbirliği edenleri ve Allah'ı bırakıp da taptıklarını derleyin.  
Y.Nuri Öztürk  : Toplayın o zulmedenleri; eşlerini de. O tapınıp durmuş olduklarını da toplayın: 
 
Soru : Zalimlerin toplanması anlaşılıyor. Ama eşleri, kadınları, hanımları neden toplanıyor? Mesela 
Firavun’u düşünün. Firavun zalim, ama eşi. Asiye annemiz cennetlik. 
 
O zaman buradaki “zevç”, bildiğimiz karı-koca değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zalimleri ve eşlerini, 
kocalaranı bu şekilde anlamak yanlış. Böyle anlamalarının sebebi “zevc” ve “ezvac” görülen her yere 
“eş, karı-koca” manasını düşündükleri için. 
 
Doğru meal : “ Zulmedenleri ve onlara eşlik edenleri toplayın! Ve onların kulluk ettikleri şeyleri de. 
 
Buradaki “uhşuru” kelimesi, “haşr”dan gelmekte olup, toplamak demektir. Eş, karı-koca kelimesinin 
çoğulu olan “ezvac”, bir kişi veya grupla aynı inancı, aynı eylemi paylaşan, diğerlerine uyan, onların 
yolundan, peşinden giden, eşlik, yoldaşlık eden herkesi kapsar, sadece karı-koca değil. Türkçe de eş 
dediğimiz zaman herkes, karısını-kocasını anlıyor. 
 
Kulluk edilen ve zulme alet edilen herşey ve buna eşlik eden herkes, mahkeme-i kübra da bir araya 
getirilecektir. Suçlu, suç ortağı ve suç aleti hepsi oradadır. 
 
 
(Saffat 37/23) 

	ِۙمی۪حَجْلا ِطاَرِص ىٰلِا ْمُھُودْھَافِ ّٰ� ِنُود ْنِم
 

Min dûni(A)llâhi fehdûhum ilâ sirâti-lcahîm(i) 
 
Allah'ın astı! Onları cahim yoluna yönlendirin. 
 
Yanlış mealleri görelim :  
 
Ali Bulac  : Allah'tan başka (taptıklarını); artık onları cehennemin yoluna yöneltip götürün.' 

Y. Nuri Öztürk : Allah'tan başka tapınmış olduklarını. Sürün onları cehennemin yoluna.  
Diyanet  : Allah’ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve 

onları tutuklayın. 
 
“ Min dunillahi”, Allah’tan başka değil, Allah’ın dununda, Allah’ın astında, Allah’ın berisinde. Aracılardan 
bahsedecek burada. 
 
“fehduhum ila sıratıl cahim”, Onları toplayın cahim yoluna yönlendirin. Cehennem değil, cehennem var 
zaten Kur’an’ı Kerim’de, burada “cahim” geçiyor. 
 
Allah’ın astı olduklarını iddia edenlerin yönlendirildiği cahim yolundan bu ayette bahsedilmektedir. 
“Sırat”, dünya hayatında başlayıp, ahirette ve ahirette de devam edecek olan bir yoldur. 
 
“sıratıl cahim’in zıddı, sıratıl müstakimdir. “ Cahim”, maddi manada , çok kızmış ateş ve çukurda yanan 
alevli ateş. Manevi manası ise kıskançlık, şehvet, tutku, bencillik gibi zulümatı destekleyen insanın karanlık 
yüzüdür. Sen ona uyarsan cahime düşüyorsun. 
 



 

 

Ayetin “ sıratıl cahim” ile sonlanması, manidar bir benzetmedir. Zira, hırs, kıskançlık ve açgözlülük le 
sonuçlanan durum, cahim yani, bir anda değil, bir süreç ile katedilen olumsuzlukların ta kendisi olduğu 
ifade ediliyor. 
 
Sen bunları bunları yaptın, bu gittiğin yol cahim yolu. Bu dünyada başlayan bir yol. Bir süreçle buraya 
düştün. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/24) 

	َۙنُولُ۫ؤْسَم ْمُھَّنِا ْمُھُوِفقَو
 

Vekifûhum innehum mes-ûlûn(e) 
 

Artık onları tevkif edin. Muhakkak ki onlar, mesuldürler. 
 
Burada gecen “vakıfuhum”, yani tevkif diye bunu meallendirdiğimiz durum. Durdurmak, hapsetmek 
şeklinde Türkçemizde de kullanılıyordu bir ara. 
 
Zalimlerin dünyada yaptıklarından mesul tutularak durdurulmaları, tevkif edilip hapsedilmeleri , huzurlu bir 
hayat için elzemdir. Ancak zulüm sistemleri ile bireysel mücadele edilemez. Neden ? 25 e bakın. 
 
 
(Saffat 37/25) 

	َنوُرَصَاَنت َال ْمَُكل اَم
Mâ lekum lâ tenâsarûn(e) 

 
Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz. 

 
Bunu cehennemde cehennemliklere de okuyabilirsiniz, hani ne oldu dünyada yardımlaşıyordunuz, 
burada yardımlaşmıyorsunuz diye. Cünkü kimse kimseye malik değil, kimse kimseye şefaat edemiyor. 
 
Dünyada da okuyabilirsiniz. Yani o iyiler, niye zulüm sistemine karşı yardımlaşmıyorsunuz. 
 
Pasaj cehennemliklerin yaptıkları ve akıbeti üzerinden devam etmektedir. Zalimlerin henüz dünyada iken 
yaptıklarından mesul tutulmaları, tevkif edilip hapsedilmeleri gerekir. Bu meselede özellikle sorumluluk 
sahibi muttakilerin, birbirleriyle yardımlaşmaları lazım. Zira bu bireysel değil, sistemetik hazırlık ve mücadele 
ister. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
(Saffat 37/26) 

	َنوُمِلَْستْسُم َمَْویْلا ُمُھ َْلب
Bel humu-lyevme musteslimûn(e) 

Bilakis onlar bugün teslim olanlardır. 
 
Değer ve ilkelere teslim olmayıp, onları teslim almalarının akıbeti ile,şimdi ve buradaya verilen mesaj 
özetle şöyledir. 
 
Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ile zalimlerin, sulha, selamete, islama teslim olmaları sağlanmalıdır.  
Çünkü Allah öyle yaptı. 
 
 
(Saffat 37/27) 

	َنُولَءآََسَتی ٍضَْعب ىٰلَع ْمُھُضَْعب ََلبَْقاَو
Ve akbele ba’duhum ‘alâ ba’din yetesâelûn(e) 

 
Ve birbirlerine dönüp sorarlar. 
 
Bu zalimler, birbirlerine dönüp soruyorlar. Devam eden pasajın tamamı düşünüldüğünde buradaki soru, 
aslında sucu kendi dışındakilere atmak için, sorgulayıcı ve suclayıcı bir ahlakın devamı mahiyetindedir. 
 
Yani dünyada iken hep sen sucu başkasına atmışsın, ahirette de o ahlakını devam ettiriyorsun. 
 
 
(Saffat 37/28) 

ُلَاق 	ِنیَ۪میْلا ِنَع َاَننُوْتَأت ُْمتْنُك ْمُكَّنِا اوٓ
Kâlû innekum kuntum te/tûnenâ ‘ani-lyemîn(i) 

 
Bu sucu başkasına atanlar) Dediler ki : “ Siz bize muhakkak ki sağdan gelirdiniz. 
 
Eski arap kültüründe “sağ taraf” uğurlu, “ sol taraf” uğursuz sayılırdı. Bir şeyin sağdan gelmesi uğur ve hayır 
olarak yorumlanır. Kur’an’da, iyilerin amel defteri sağdan, kötülerin amel defteri sol taraftan verileceği 
bize bildirilir. Bu ifade tarzı sağ ve sol kelimelerinin simgesel kullanımına dayanmaktadır. Dolayısıyle ayetteki 
“ sağ taraftan gelirdiniz” ifadesi, yön değil, mecazi bir anlatım olup, bize hak suretiyle, faydamıza olacak 
zannı üzerinden yaklaşırdınız demektir. 
 
Zaten ayette “ min” yerine “ an” gelmesi sureti haktan anlamını güçlendirmek içindir. Burada iyiliği, hayrı, 
insanlığın ortak doğrularını ve ilahi ilkeleri kullanarak insanların önce kendilerini sonra da başkalarını 
kandırmaları söz konusudur. 
 
Zira surety haktan görünen ve iyi zannedilen ameller, kötülük kadar zarar verebilir. Şeytanlar iyi bilir ki, 
cehenneme giden yollar, iyi niyet taşları ile döşelidir. Yapılan hiçbir kötülük yoktur ki, yapan tarafından iyi 
, hayırlı, karlı bir kılıfla sunulmasın. Aydınlanmamış iyilik, kötülük kadar zarar verebilir. 
 



 

 

 
(Saffat 37/29) 

	َۚنی۪نِمْؤُم اُونوَُكت َْمل َْلب اُولَاق
	

Kâlû bel lem tekûnû mu/minîn(e) 
 

Dediler ki : “ Bilakis siz güven verenlerden değildiniz”. 
 
Ali Bulac : (Diğerleri de:) 'Hayır' derler. 'Zaten siz mü'min kimseler değildiniz.' 

Diyanet : Diğerleri de onlara şöyle derler: “Hayır, siz zaten mü’min kimseler değildiniz.” 

 
Bu ayeti “ mümin değildiniz” şeklinde meallendirmiş olsaydık, okuyucunun hemen aklına “inanç” geliyor. 
Fakat “ mümin değildiniz”in lügat manasına girdiğimiz zaman, “ dediler ki : Bilakis siz güven verenlerden 
değildiniz”. 
 
Çünkü, senin birine inanman için güvenmen lazım. Güvenmezsen inanırmısın. O yüzden müminin kök 
manası güvendir. 
 
Hz. Yakub’un oğulları ne diyor ? “ Sen bize mümin değilsin! Dediler. Ne demek. Sen bize inanmıyorsun 
demektir. 
 
Bu itiraf hükmündeki suçlamaların bize aktarılma sebebi nedir? Henüz dünyada iken ölmeden önce 
karekterimizi doğru yönlendirmek. Bu adamlar gibi olmamak. 
 
Mümin, iman eden demektir. Birine inanmak için ona güvenmek şarttır. Kur’an’da iman ve akayt 
birbirinden ayrılmıştır. “ Siz mümin değilsiniz” şeklinde meal vermeme mizin sebebi de iman ile inanc 
ayrımının yapılmamasından dolayıdır. 
 
Hz. Muhammed’in mümin veya müslim, elinden, dilinden emin olan kişidir, sözü de, imanın bu kök 
manasına dayalı, Kur’an’I harika bir okumadır. 
 
Bu ayete baktığımızda “ Siz güven vermiyorsunuz!” Siz mümin değilsiniz. Keşke mümini inanç bazlı değilde, 
ahlak bazlı tanımlamış olsaydık. 
(Saffat 37/30) 

	َنی۪غاَط اًمَْوق ُْمتْنُك َْلب ٍۚناَطْلُس ْنِم ْمُكَْیلَع َاَنل َناَك اَمَو
 

Vemâ kâne lenâ ‘aleykum min sultân(in)(s) bel kuntum kavmen tâġîn(e) 
 

Ve bizim, size bir sultanlığımız olmadı. Bilakis siz haddi aşan bir kavim olmuştunuz. 
 
O sağdan gelen şeytanlar diyor ki, bizim sizin üzerinizde zorlayıcı bir etkimiz yok. Bilakis siz hadsiz bir kavim 
olmuştunuz. Zalimler, mücrimler, ahlaksız sorumsuzlar yaptıklarına sürekli bazı gerekçeler üretmek 
zorundadırlar. Onları suça iten bu uyduruk gerekçe ve bahanelerdir. 
 
Her yanlışta başkasını suçlayan tevbe edemez. Tevbe etmeyen, yani iyiye ve doğruya yönelmeyen gelişip 
ilerleyemez. Bizlere verilen süre, bahaneler üretilerek heba edilmemeli, kemale doğru ilerlemek için daha 
verimli kullanılmalıdır. 
 
(Saffat 37/31) 



 

 

ََذل اَّنِا َۗانِّبَر ُلَْوق َانَْیلَع َّقََحف 	َنُوِقئآ
Fehakka ‘aleynâ kavlu rabbinâ(s) innâ leżâ-ikûn(e) 

 
Böylece Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz, onu mutlaka tadacak 
olanlarız. 
 
“ Böylece Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu”, yani biz öldük. Muhakkak ki biz, onu (ölümü) mutlaka tadacak 
olanlarız. Burada cehennemden bahsetmiş olsaydı, elim bir azap şeklinde gelecekti. Fakat burada tadmaktan 
bahsedilmektedir. O zaman ankebut suresi 57 yi hatırlıyoruz. “ Her nefis ölümü tadacaktır.” Buradaki “elm” 
sıfatıyla gelse, o da cehennem azabı olarak karşımıza çıkacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/32) 

	َنی۪واَغ اَّنُك اَّنِا ْمُكَانْیَوَْغَاف
Feaġveynâkum innâ kunnâ ġâvîn(e) 

 
Bu yüzden sizi kudurttuk. Muhakkak ki biz de kudurmuştuk. 
 
İnsanların duymak istediğini söyleyen 7 nci ayetteki mariç şeytanları ile başlamış. İnsan birkez seçimini 
heva ve heves yönünden yapmışsa, onu bu yönde kışkırtacak, kudurtacak, azdıracak bir takım tipleri 
bulması pekde uzun sürmeyecektir. Bu hakikat anlatılıyor. 
 
Yani sağdan gelen şeytanlar, bunlar üzerinde nasıl bir etki bırakmışz? Bunlar zaten sağdan 
gelecek sözü dinleyecek bir hayat tarzı yaşıyorlar. Sizde öyleydiniz, bizim gibiydiniz bize uydunuz 
diyor. 
 
Yani bir insanın gelip seni yoldan çıkartması için, senin de onun gibi olman lazım. Niyetinin, duruşun, 
o iki ayaklı şeytan gibi olacak ki, ona uyup beraber azgınlık yapasınız. 
 
(Saffat 37/33) 

	َنوُكَِرتْشُم ِبَاَذعْلا يِف ٍذِئَمَْوی ْمُھَّنَِاف
 

Fe-innehum yevme-iżin fî-l’ażâbi muşterikûn(e) 
 
Artık o gün onlar, muhakkak ki azapta müşterektir. 



 

 

 
Suçu işleyen kadar azmettiriciler de cezadan pay alacağına dair evrensel hukuki ilke Kur’an tarafından 
cehennemlikler üzerinden bize öğretiliyor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/34) 

	َنی۪مِرْجُمْلاِب َُلعَْفن َكِلٰذَك اَّنِا
İnnâ keżâlike nef’alu bilmucrimîn(e) 

 
Muhakkak ki Biz, suçlulara işte böyle yaparız. 
 
Biz, suçlulara öyle yaparız, sizde böyle yapın demektedir. “ mucrim” kelimesi, cürüm, suç işleyen demektir. 
İsmi fail geldiği için bu işi devamlı yaptıklarını gösterir. Yani cürim işlemek, onun bir karekteri, vasfı, hali, 
ahlakı olmuştur. 
 
Burada  neden  Allah  değil  de  Biz  kullanılmış  ?  “  muhakkak  ki  Ben,  suçluları  işte  böyle  yaparım”  
değil.  
“ Muhakkak ki Biz, suçlulara işte böyle yaparız.” denmiş ? bu da çoğul. 
 
Birde melekler de var, işin içinde. Bir süreç var. Allah mesela, ölüm meleklerinden bahsediyor, işte Biz size 
öldürdük, Biz sizi dirilteceğiz.? Niye… Çünkü melekleri, farklı unsurları da kullanıyor. 
 
Mesela: “ Sizi Biz yarattık.”diyor, Ben yarattım demiyor. Neden Biz yarattık diyor ? Çünkü senin dünyaya 
gelmen için anne babaya ihtiyacın var. Yani farklı unsurlarıda katmaktadır. Farklı unsurlar olduğu için bir 
anda o Ben değil, Biz e dönüşüyor. 
 
Peki biz bu ayrımla bakarsak Hakka 40: “ Muhakkak ki o, gerçekten kerim Resul’ün sözüdür.” O, dediği 
nedir? Kur’an’I Kerim. 
 
Kur’an hani Allah’ın sözü idi? 
 
Tekvir suresi 19 ve Hakka 40 da kullanım böyle. Allah’ın el-Kerim diye bir esması da var. Manası da “ 
ikramda sınır tanımayan, keremi çok kaliteli olan demektir. 
 
Buradaki kerim Resul kimdir? Müfessirlerin çoğunluğu Resulullah hakkında söylenilen şair ve kahin sözlerini 
dikkate alarak bu ayetteki kerim elçiden maksadın, Hz. Peygamberin peygamber olduğu kanatine 
varmışlardır. 
 
Ancak aynı kalıp Tekvir suresi 19-21 de degeçmektedir. 

  



 

 

 
 
Tekvir suresi 24 :  
 
O kerim Resul kimmiş? Gaybi konularda cimri değilmiş. Allah’ın Resul diye bir esması var mı haşa? 
 
Peki Kur’an, cibrilin mi, peygamberin mi sözüdür? Gerçekte Kur’an, Allah’ın kelamıdır. Nitekim 43 ncü ayette “ 
Alemlerin Rabbi katından indirilmiş olduğu açıkça ifade edilmektedir. 
 
Peki bu katta kim var ? Melekler 
 
Kur’an’da anlatıcının sürekli değiştiğini görebilirsiniz. Yani bir anda Biz diyor, bir anda o diyor, bir anda müşrik 
konuşuyor, bir anda mümin konuşuyor. 
 
Bazı ayetlerde Ben demektedir. Bakara suresi 186:   
 
 
Bana dua ettiklerinde, dua edenin duasına icabet ederim. O halde doğru yolu bulmaları için Benim davetime 
uysunlar. Bana iman etsinler.” 
 
“ Ben, cinleri ve insanları ancak bana kullak etsinler diye yarattım.” (Zariyat 56) 
 
Buna karşılık Kur’an’da yüzlerce de “ Biz” geçmektedir.  
 
 
 
Zikr, incil, tevrat, Kur’an gibi indirilenlerin genel adı. 
 
Peki Tevrat, incil korunmuş mu? Korunmadığını yine Kur’an söylüyor. O zaman bu ayet bize ne diyor? Biz 
Kur’an’I indireceğiz. Sonsuza kadar onun bir noktasını dahi değiştiremeyecekler mi diyor? 
 
Bakınız burada ; Vahyin kaynağından, Resul’e ulaşıncaya kadar korunarak iletildiğinden bahsediyor. 
Çünkü burada “ne zelna” fiili var. Yani Kur’an inerken, şeytanlar, spekülasyonlar o vahye ulaşmaz. Yani 
vahye şaibe bulaşmamış, yanlış anlaşılma ve aktarılma olmamıştır. Zira bunun korunmasına “nahnu” 
denen, Biz tarafından sağlanmış. Bu Biz’im içine, Ruhu-l Emin, Ruhu-l Kudüs, Mikail, Cibril gibi melekleri de 
dahil edebiliyoruz, Kur’an’I Kerim’deki diğer ayetlere bakarak. Vahiy insana ulaşırken, herhangi bir şaibe 
bulaşmaz. Resul’ün ağzından ayet olarak çıkanlar vahiydir. 
 
Fakat burada “ muhakkak ki o nu Biz indirdik”. İndirdikmekten bahsediyor, bir yoldan geliyor. Bu maddi 
bir değil.Yani manevi olandan, maddi olana, aşkın olandan, içkin olana o manalar geliyor. Kim getiriyor 
bunu? Kerim Resul. Allah’I hamd ile tasdik eden, tesbih eden melekler var. Çünkü diyor ki, “ Ben 
yeryüzüne bir halife kılacağım, sizin halifeniz, sizin ardılınız.” 
 
Kur’an’I Kerim’de bu “Biz” dediği kim? 
 
Fatiha suresini bu “ Biz “ bakışı ile okuyalım. 
 
“Elhamdullillahi Rabbil alemin.” Hamd, yalnızca alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur”. Bunu Allah’mı diyor? 
Biz mi diyor? 
 
Kur’an’I Kerim’de bize aktarılmış Firavun’un sözleri var. Karun çıkıyor, konuşuyor. Hz. İbrahim’in babası ile 
konuşmaları var. Babasının da konuşmaları var. Şimdi biz bunların hepsine Allah konuşuyor mu diyeceğiz. 
Demiyoruz, konuşan belli. O konuşmaları bize aktarıyor. O konuşmaları bize Cibril ve Hz. Muhammed ile 
aktardı. Yani bir mekanizma ile aktardı. Allah çünkü beşerle üç meşru yol dışında konuşmaz. Perde aracılığı 
ile, vahyederek ve Resul göndererek. İşte o kerim Resul o, Biz dediği. 
 
Şimdi o “ Biz” Allah Resulü’ne birşey anlatıyor. 
 



 

 

“ Hamd, Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur” sözü, Cibril’in sözü, Kerim Resul’ün sözü. Kerim Resul, Allah 
Resulü’ne, Allah’I tanıtıyor. “ O Rahmandır, Rahimdir.” Ben Rahmanım, Rahimim demiyor. 
 
Cibril devam ediyor Allah Resulüne söylemeye. “ O, din gününün sahibidir.” Bunu Cibril ve içinde 
bulunduğu melekler anlatıyor. Diyorlar ki “ Biz, yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım dileriz.” Bizi 
dosdoğru yola yönelt. Nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramış ve sapıtmışların yoluna değil.” Deyip 
Allah Resulü’ne bir dua öğretiyorlar. Allah Resulü’de bunun harfini değiştirmeden bize aktardı. 
 
Bir örnek daha verecek olursak 
 
Meryem suresi 61:“ Adn cennetleri ki onları Rahman kullarına gaybi olarak vaadetti.” Şimdi bunu Allah 
kendisi demiyor. Meleğe Allah “ iyi kulların adn cennetlerine gideceğine dair bir vaadde bulunuyor.” O 
melekte, o vaadi alıyor, Resulü’ne getiriyor. “ Muhakak ki, O’nun vaadi gerçekleşecektir.” O dediği, 
Allah’tır. Şimdi burda konuşan Allah mı? Değil. Ey Muhammed bilgin olsun, Allah öyle bir şey vaad etti. “ 
Kullarımdan varis kıldığımız işte cennet budur.” Yani Allah diyor ki: “ Benim kullarımdan varis kıldığım 
cennet işte bu.” Git bunu insan Resulüme söyle. Allah çünkü meleklerden ve insanlardan Resuller seçer. 
 
Burada melek Resul konuşuyor, insan Resulde o konuştuklarını tekrar ediyor. 
 
Meryem suresi 64: “ Ve Biz, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz.” Nahnu. (Arapça'da 'biz' anlamına gelen 
bir zamir.)  
Nahnu kim oldu? İnenler oldu. Hz. İbrahim’e gelip te çocuk müjdeleyenler nahnu. Lut’u helak edenler, 
nahnu.  
Hz. Meryem’e insan şeklinde teessül edenler, nahnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/35) 

ُناَك ْمُھَّنِا 	َۙنوُِربَْكتَْسیُ ّٰ� َِّالاَ ھٰلِا َٓال ْمَُھل َلی۪ق َاذِا اوٓ
 

İnnehum kânû iżâ kîle lehum lâ ilâhe illa(A)llâhu yestekbirûn(e) 
 

Onlara: "Allah'tan başka İlâh yoktur." denildiği zaman, onlar mutlaka kibirleniyorlardı. 
 
Aynı iblisin yaptığı gibi bir hataya düşüyorlar. Şirk sistemi, bu ayete göre insanın içindeki, büyüklenme ve 
kibirlenmedir. Şeytan ilk müşriktir, kibirlendiği için. Kendini Allah’ın emrinin üstünde görerek şirk koşmuştur. 
 
Şirk sistemi insanların içlerindeki büyüklenme ve kibrin bir ürünüdür. Kendini daha fakir, daha güçsüz, daha 
bilgisiz, daha yaşlı insanlardan sürekli üstün gören müşrik kafa, onlarla aynı kıble, ilk ve ilaha yönelip eşit 
sayılmayı bir türlü sindirememiştir. Allah Resulü zamanında da öyledir, günümüzde de öyledir. 



 

 

 
Kavminden küfrün ileri gelenleri : “ Senin sadece bizim gibi bir beşer olduğunu görüyoruz ve aramızdaki 
sığ görüşlü ayak takımının dışında kimsenin sana tabii olmadığını da görüyoruz. Sizin bizden herhangi bir 
üstünlüğünüzü de görmüyoruz.” (Hud 27) 
 
Bunu beş tane puta tapan Nuh’un kavmi diyor. Yani Nuh’a ve Nuh’a inananlara ayak takımı diyorlar. 
Şirk o yüzden kibrin ürünüdür. 
 
Tevhide sahip olduğunu iddia ederek, kendi görüşünün dışındakileri hakaret ve aşağılamalarla 
ötekileştiren ve toplumu bölenler, gerçek muhavit değildir. Mütevazi bir usul ve üslupla ilkeler üzerinden 
birleştirici ve bütünleştirici düşüncelerini ifade eden tevhide müntesip olduğunu hal diliyle gösterenler 
ancak gerçek muhavvitlerdir. 
 
Ben şöyle dürüstüm, ben şöyle adilim değil.İlkeleri satmayacaksın. İlkeler üzerinden kendini 
yüceltmeyeceksin. Adil ve dürüst olduğunu göstereceksin. 
 
Ama şirk kafası, kendini üstün göstermek için başkasını aşağılar. 
 
Eğer kişi Allah’I tek ilah olarak bilmezse, paraya,hazlara, eşine, çocuğuna, mesleğine, konforuna, 
takımına , partisine tapan bir müşrike dönüşür. 
 
Kendini bu nesne veya kişiler önünde aşağı bir konuma koyar, ancak bunu içindeki kibir yüzünden bir 
meziyet zanneder. Yani taşın önünde kafasını yere koyar, o içindeki kibirden dolayıdır, çünkü o taşı 
yapanda kendisidir. Tanrıyı oluşturan kendisi. Ama mütevazi kılıfıyla sunar bunu. 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/36) 

	ٍۜنُونْجَم ٍرِعاَشِل َانِتَھِلٰا اوُٓكِرَاَتل اَّنَِئا َنُولُوَقیَو
Ve yekûlûne e-innâ letârikû âlihetinâ lişâ’irin mecnûn(in) 

 
Ve derler ki: “ Mecnun bir şair için, gerçekten biz, ilahlarımızı bırakacak mıyız? 
 
Müşrik kafa, beğenmediği görüşü bu ayettede görüldüğü gibi aşağılayıcı ve alaycı cümlelerle reddeder. 
Dini veya siyasi hangi alanda olursa olsun, bir kişiyi aşağılayan, kendini o kişiden üstün görüp, onu alaya 
alan bir tutum aslında tevhidden uzak şirk kafasının tezahürüdür. 
 
Hz. Peygambere niçin şair dendiğini anlamak için Kur’an’ın indirildiği dönemde arapların şiir anlayışının 
nasıl olduğunu bilmek gerekir. Biz bunu şuara suresinin 224 ncü ayetinde detaylı olarak anlatmaştık. 
Araplar görülmeyen alem hakkında ilk elden bilgi sahibi olan kişilere şair derlerdi. Onlara göre şair, bu 
bilgiyi cin denen gizli varlıklarla ruhsal ilişki kurarak alırdı. Böyle bir inanç vardı. O yüzden şiir, cinlenmiş 
manasında ki “Mecnun” ile aynı cümlede yanyana zikredilmiştir. 
 
O zamanlar şiir bir sanat değil, görülmez varlıklarla ilgi kurarak elde edilen bilgiydi. Her şairin zamanla gelip 
kendisine ilham veren bir cininin olduğu kabul edilirdi. Bu sadece arap bölgesine has bir durum değil, hint 
bölgesinde de bu tarz inançlar var. 
 
Şair bu cinin ilhamını yukardan aşağı gelen bir ses şeklinde hissederdi. Cahiliye insanı cinlerin Allah ile 
nesep bağı olduğuna inanırlardı. Bu yüzden melek-peygamber ilişkisini cin-şair ilişkisine sürekli benzetirlerdi. 
(Saffat 37/37) 



 

 

	َنی۪لَسْرُمْلا َقَّدَصَو ِّقَحْلاِب َءآَج َْلب
Bel câe bilhakki vesaddeka-lmurselîn(e) 

 
Bilakis, o hakkı getirdi ve mürselleri tasdik etti. 
 
“hakk”, gerçek sabit, doğru ve varlığı kesin olan şey anlamına gelir. Bu kelime batılın zıddıdır. 
 
Burada mürselleri tasdik, ilahi kaynaklı evrensel ilkelerin karşı çıkılması gereken farklı acaip, inanılması güç 
bilgiler değil, bilakis tüm mürsellerin, insanlığın başlangıcındanberi aynı ilkeler etrafında muhataplarına 
hak ve hakikate çağırdıklarını ifade etmek için kullanılmış. 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/38) 

ََذل ْمُكَّنِا 	ِۚمیَ۪لْالا ِبَاَذعْلا اُوِقئآ
 

İnnekum leżâ-ikû-l’ażâbi-l-elîm(i) 
 

Muhakkak ki siz, elîm azabı mutlaka tadacaksınız. 
 
 
(Saffat 37/39) 

	َۙنُولَمَْعت ُْمتْنُك اَم َِّالا َنْوَزُْجت اَمَو
Vemâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e) 

 
Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle karşılaşmayacaksınız. 
 
Dünyamız tam olarak anlayamadığımız bir sebep-sonuç ilişkisi prensibiyle yaratılmış. İnsanları 
aşağılayanlar ve ötekileştirenler zamanla aşağılanır ve yalnızlaştırılır. 
 
Allah’ın bireysel ve toplumsal sünneti; din, dil, ırk ayrımı gözetmez. Zira tevhid adaleti üretir, şirk ise adam 
kayırma ve tarafkarlıkdan dolayı zulmü üretir. 
 
Şirk sisteminin içinde yaşam mücadelesi vermek başlı başına hayatı elim bir azaba çevirir, dönüştürür. Zira 
ne ekersek, onu biçeriz. İhsan eken ihsan, iyilik ve merhamet eken iyilik ve merhamet bulacaktır. Hemen 
olmasa bile karşılığını görür ve alır. 
 
 
(Saffat 37/40) 

	َنیَ۪صلْخُمْلاِ ّٰ�َ دَابِع َِّالا
 

İllâ ‘ibâda(A)llâhi-lmuḣlesîn(e) 
 
Allah'ın muhlis kulları hariç. 



 

 

 
Yani bu sona “ Allah’ın muhlis kulları” duçar olmayacak. “ibadallahil muhlesin” ifadesi, Allah’ın evrensel 
ilkeleri olan hak ve hakikatler uğruna tüm kişisel menfaat ve çıkarlardan, nefsani istek ve arzulardan, kin, 
nefret ve hased gibi insanı insanlıktan uzaklaştıran tüm duygu, düşünce ve amellerden arınmaktır, 
uzaklaşmaktır. 
 
İşte bunlar böyle bir azaba duçar olmayacak. Yaşarkende olmayacak, öldükten sonra da olmayacak 
şeklinde Allah’ın bir vaadi. 
 
(Saffat 37/41) 

	ٌۙمُولْعَم ٌقْزِر ْمَُھل َكِئٰٓلُ۬وا
Ulâ-ike lehum rizkun ma’lûm(un) 

 
İşte onlar! Onlar için malum bir rızık vardır. 
 
“malum rızık”, herkes tarafından bilinen bir rızık. Malum rızık, bilinen rızık dışında, belirlenmiş bir rızık 
manasına da gelmektedir. Bununla ne kast edilir. Onun üzerinde biraz düşünmemiz gerekir. Vakti bilinen 
bir rızık olabilir, niteliği belirli bir rızık olabilir, verileceğinden emin olunan rızık, hak edilen rızık manalarına 
da gelmektedir. Buğday ekenin arpa biçmemesi malum rızıktır. Sebep-sonuç ilişkisi malum rızıktır. Mutlu 
edenin mutlu olması malum rızıktır. Öfke ekenin fırtına biçmesi malum rızıktır. Düşmanlık yapanın düşman 
bulması malum rızıktır. 
 
 
(Saffat 37/42) 

ُھِكاََوف 	َۙنوُمَرْكُم ْمُھَو ۚ
 

Fevâkih(u)(s) vehum mukramûn(e) 
 
Mutluluk verici şeyler ile ikram olunanlardır. 
 
Biz neden “fevakih”e diğer mealciler gibi meyveler diye meallendirmedik. Çünkü “fevakih” kelimesi , incir 
ve elma gibi insanların yediği meyveler manasında kullanılır fakat Razi’nin de aktardığına göre “Fevakih” 
ihtiyacı karşılamak için değil de, zevk almak için yenilen şeyler manasına gelir. 
 
Bu kelimenin asıl anlamı bu nedenle “mutluluk verici “şeylerdir. Biz de mealde bu kök manasını tercih ettik. 
Sevinç ve neşe de bu kökten kelimelerle ifade edilmiştir. En büyük ikram aslında mutluluk ve huzurdur. Siz 
mutluluk ve huzuru tesis ederseniz, artık verilen her türlü ikram size lezzetli gelir. Bunlar varsa herşey insanın 
gözüne nimet olarak görülür. Artık kişi naim cennetlerin içindedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/43) 



 

 

	ِۙمی۪عَّنلا ِتاَّنَج ي۪ف
Fî cennâti-nna’îm(i) 

 
Naîm cennetlerinde. 
 
“cennatin naim” Kur’an’I Kerim’de 13 yerde geçer. Arapçada refah, huzur, mutlu hayat anlamına gelen 
nimet kelimesinden daha kapsamlı bir muhtevaya sahip olan “naim”, insane mutluluk veren, maddi ve 
manevi bütün güzellikleri ifade etmektedir. Buna göre “ cennatin naim”, mutluluklarla, nimetlerle dolu 
cennetler anlamına geliyor. 
 
Önemli olan nimetleri çoğaltmak değil, ona olan bakışı düzeltmektir. Nimetin tadını arttıran diğer unsur 
ise bunu sevdiklerimizle, dostlarımızla paylaşabileceğimiz bir ortam bulabilmektir. Onu da 44 ncü ayet 
şöyle ifade eder.  
 
 
 
 
(Saffat 37/44) 

	َنی۪لِبَاَقتُم ٍرُرُس ىٰلَع
‘Alâ sururin mutekâbilîn(e) 

Karşılıklı tahtlar üzerinde. 
 
Önce saf aklın sadeti olan iç huzur tesis edildi, sonra bunu paylaşacak dostlar anlatılıyor, şimdi de sıra 
teşvik edici duygusal lezzedlere gelmiştir. 45 nci ayette şöyle : 
 
 
(Saffat 37/45) 

	ٍۙنی۪عَم ْنِم ٍْسأَكِب ْمِھَْیلَع ُفاَُطی
Yutâfu ‘aleyhim bike/sin min me’în(in) 

 
Onların etrafında kaynak sularından doldurulmuş kaseler. 
 
Şimdi dünyada içme suyunun özelliklerine yine Kur’an cennet nimetleri üzerinden bize tarif ediyor. 
 
 
 
 
(Saffat 37/46) 

	َۚنی۪بِراَّشلِل ٍةََّذل َءآَضَْیب
Beydâe leżżetin lişşâribîn(e) 

 
Berrak, içenler için lezzetli. 
 
Hem beydae olacak hem lezzetli olacak. “ liş şaribin”, berrak içenler için lezzetli. Malesef şarap kelimesi 
Kur’an’I Kerim’de bu şekilde kullanılmasından dolayı, bazen meallere de “şarap” diye geçirilmiştir. Fakat 



 

 

türkçemizde alkollü ve zararlı içki türüne isim olduğu için şarabı şarap olarak meallendirmek yanlış bir 
anlaşılmaya sebep olur. 
 
Aslında arapçada “şarap” içilebilen tüm içecekleri kapsayan bir mahiyete sahiptir. Zaten şarabın, 
bildiğimiz alkollü içecek olmadığını yine Kur’an’I Kerim ifade ediyor 47 nci ayette: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/47) 

	َنُوفَزُْنی اَھْنَع ْمُھ َالَو ٌلْوَغ اَھی۪ف َال
Lâ fîhâ ġavlun velâ hum ‘anhâ yunzefûn(e) 

 
Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar, ondan sarhoş olmazlar. 
 
Alkollü içeceklerle bunu karıştırmayın. Buradaki “gavl” kelimesi, Ragıp’a göre ; belli etmeksizin bir şeyi 
helak etmek demektir. İçkide akıl sağlığını, çalışmasına engel olaraka ve sinsi bir şekilde yavaş yavaş 
yaparak, insanın insan olmasını sağlayan iradeyi pasifleştirir. 
 
Zaten bu kelimedeki “yunzefun”, sarhoş diye meallendirdiğimiz kelime, aslında kuyunun suyunun 
tükenmesi anlamındaki “ enzvefur” fiilinden gelmekte. 
 
Ragıb’a göre , anlayışı tamamen tükettiği için sarhoşlukta bu kelimeden ifade edilmiş. Alkollü içeceklerin 
iradeye vurduğu diğer darbede bağımlılık oluşturan bir mahiyete sahip olmasıdır. 
 
İnsanlar şunu diyebiliyor : “ Ben, sarhoş olmayacak ölçüde içiyorum.” Hiç farketmez, sonuçta bu madde 
bir bağımlılık oluşturur ve sizin her gününüz mutlu Mesut olacak diye bir durum yok, yaşadığınız bir psikolojik 
travma, bir sorun, bir problem o az içtiğiniz alkolü bir anda çok fazla tüketip iradeyi kaybetmenize sebep 
olur. Zaten az içenler, biraz abarttığı zaman daha hızlı sarhoş olurlar. 
 
Bu nedenle içki, iradeyi kaybettirdiğinden dolayı, insane kötülükleri yaptırmasından dolayı Kur’an 
tarafından haram kılınmıştır. 
 
(Saffat 37/48) 

	ٌۙنی۪ع ِفْرَّطلا ُتاَرِصَاق ْمَُھدْنِعَو
Ve ’indehum kâsirâtu-ttarfi ‘în(un) 

 
Ve yanlarında bulundukları tarafa dikkat kesilerek bakanlar…. 
 
Yanlış mealler: 
 
Ali Bulaç : Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır.  
Diyanet Meali : Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü kadınlar vardır.  
Elmalı Hamdi Yazır : Yanlarında iri gözlü, bakışlarını kocalarından başkalarına çevirmeyen hanımlar 

vardır. 
 



 

 

Bakın ayetin arapcasında “huri ve iri gözlü” kelimesi geçmemesine rağmen meallere “huri ve iri gözlü” 
eklenmiştir.  
 
Bu meali nasıl verdik. Kelimeleri tek tek inceleyelim. 
 
“kasirat” kelimesinin kökü olan “kesira” kısaltmak anlamına gelir. Türkçemize de geçmiştir. Bu anlamda 
ayet, karşısındakine bakışları ile yoğunlaşma manasına gelmektedir. Kelimenin ikinci manası ise, menetme 
ve alıkoyma olan “kasır” kökünden gelir. 
 
Yani dikkatlerini başka şeylerden men edip, sadece karşısındakine bakan ve onunla ilgilenen, ona 
odaklanan demektir. Kelimenin iki manasıda aslında aynı şeyi anlatmaktadır. 
 
“ tarf” kelimesi ise, bizde de kullanılır, uç ve taraf demektir. Bir şeyin yanı, kenarı anlamına geliyor. 
 
“ tarfı in” göz kapağı manasına gelmektedir, gözün iriliği demek değildir. Peki biz göz kapağına neden 
kasirat yaparız, yani kısarız. Çünkü dikkatimizi dağıtacak başka uyarıları, onları görmezden gelip , karşıya 
odaklanmak için gözlerimizi kısarız. Yani birini dikkatle dinlerken, eğer çevrede bir ses varsa, o kişiye doğru 
yönelirsiniz ve gözlerinizi hafif kısarsınız 
 
Burada da anlatılan tamamen böyle bir davranış. Bu kelimenin vurgusu, kısık ve dikkatli bakış demektir. 
Bakışı kısarak bakmaktaki mana ise yine kasirat kelimesini desteklemek içindir ki, dikkatlerini dağıtmadan, 
karşıdakine odaklananlar demektir. 
 
Yukarıdaki cennet sahnesinde , cennetliklerin birbirine duydukları saygı gereği, bulundukları tarafa 
yönelerek birbirlerini dinlemeleri , aslında o ortamda saygı ve sevginin yoğun bir şekilde yaşandığını 
resmetmet içindir. 
 
Hz. Muhammed’de kendisine doğru konuşan birine yönelirdi tüm vücudu ile ve onu dikkatle dinlerdi. Bu 
ahlak cennetliklerin ahlakıdır ve karşıdaki insana değer verildiğini , söylediklerinin değerli olduğunu hal 
diliyle karşıya hissettirmektir. 
 
Cennetliklerin hayat tarzları anlatılarak aslında ideal olan ve bizden de istenen davranışlar anlatılmış 
olmaktadır. 
 
 
 
 
(Saffat 37/49) 

	ٌنُونْكَم ٌضَْیب َّنُھََّناَك
Keennehunne beydun meknûn(un) 

 
Ve muhakkak ki onlar tertemiz korunanlardır. 
 
Ali Baki Gökpınarlı : Sanki kuş tüyleriyle örtülmüş yumurtalar. 

Ali Bulaç : Sanki onlar, saklı bir yumurta gibi 

Diyanet Vakfı : Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. 

Elmalı Hamdi Yazır : Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler. 

 
Yapılan mealler, “yumurta gibi huriler”  
 
Doğru meal : “ Ve muhakkak ki onlar tertemiz korunanlardır.” 
 
Bu meali nasıl verdik. Kelimeleri tek tek inceleyelim. 
 
Buradaki “meknun” kelimesi, örtülü, saklı, kapalı demektir. 



 

 

 
O yüzden toprağın dibine gömülmüş yumurta , tüylerle kapatılmış yumurta şeklinde bunu 
meallendirmişler. Nitekim, örttüm, gizledim, sakladım manasında kullanılıyor bu kelime. 
 
Yani bu “ beydun” , yumurta diye meallendirilen kelimenin kökü ise,yani yumurtayı renginden dolayı bu 
şekilde isimlendiriyorlar. Ayrıca bu kelime “beyza” kalıbıyla aşırı beyazlık ve parlaklığı ifade eder. Mesela 
güneşe, beyaz yüzlü lekesiz kadına, üzerinde hiç bitki olmayan toprağa, kameri aylardan 14 ve 15 nci 
gecedeki görünümüne beyza deniyor. 
 
Türkler yumurtaya şeklinden dolayı “yumur” yani top haline getirmek fiilinden , kelimeyi türetmişlerken, 
araplarda bu kökten kelimeyi üretmişlerdir. Yani rengi ve pürüzsüzlüğünden dolayı böyle bir isimlendirme 
yapmışlardır. 
 
Bu açıklamalara göre kelime, bembeyaz karşılığı verilebilirki, bu da temizlik, berraklık ve saflıktan kinayedir. 
Zira 46 ncı ayette suyun sıfatı olarak kelimeyi berraklık manasını vermiştik. 
 
Buradaki sıfatlar, karşılıklı oturan cennetliklerin sıfatlarıdır. Cennetlikler nefsani arzu ve isteklerinden 
kendilerini koruyarak temiz kalmışlardır. 
 
 
 
(Saffat 37/50) 

	َنُولَءآََسَتی ٍضَْعب ىٰلَع ْمُھُضَْعب ََلبَْقَاف
Feakbele ba’duhum ‘alâ ba’din yetesâelûn(e) 

 
Artık karşılıklı birbirlerine sorarlar. 
 
Çünkü tahtlar üzerine oturdular. Huzurlu ve mutlular. Ve birbirleriyle sohbet ediyor, cennetlikler. 
Cennetliklerin birbirlerine yönelik saygı ve sevgi içerisinde konuşmaları şöyle aktarılıyor. İlkönce vücut 
pozisyonları, tutumları, içinde bulundukları hali Kur’an’I Kerim bize resmetti. Şimdi de konuşmalarını bize 
aktarıyor: 
 
(Saffat 37/51) 

َق َلَاق ّنِا ْمُھْنِم ٌلِئآ 	ٌۙنیَ۪رق ي۪ل َناَك ي۪
	

Kâle kâ-ilun minhum innî kâne lî karîn(un) 
 
Onlardan konuşan birisi  şöyle dedi : "Muhakkak ki  benim bir yakınım vardı." 
 
Burada “yakın” diye çevirdiğimiz “ Karin” kelimesi, hısım, akraba, arkadaş ve yaşıt anlamlarına geliyor. 
Türkçede kullandığımız “akran” kelimesi de bu kökten gelmektedir. Cennetlik bu kişilerin dünyada iken 
yakını ile diyaloğu, şimdi bu kişinin ağzından bize aktarılacak. Yani dünyada iken bu cennetliğe yakını, 
akrabası, arkadaşı şöyle bir soru soruyor : 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
(Saffat 37/52) 

ّدَصُمْلا َنَِمل َكَّنَِئا ُلُوَقی 	َنی۪قِ
 

Yekûlu e-inneke lemine-lmusaddikîn(e) 
 
Derdi ki : “Muhakkak ki sen gerçekten tasdik edenlerden misin? 
 
Buradaki “tasdik”, bir durumun, olayın doğru olduğunu bildirme, doğrulama, onay, onaylama gibi 
manalara gelmekte. 
 
Bu tasdik sadece dil ile yapılan bir beyan değil, tüm hayatı baştan sona değiştirecek çok kritik bir bakış 
açısıdır.  
Fakat buradaki inanmayan bunu sadece dil ile yapılan bir beyan zannediyor. 
 
53 üncü ayette soruyu soran sormasına devam ediyor : 
 
(Saffat 37/53) 

	َنُونی۪دََمل اَّنِاَء اًماَظِعَو ًاباَُرت اَّنُكَو َاْنتِم َاذِاَء
 

E-iżâ mitnâ vekunnâ turâben ve ’izâmen e-innâ lemedînûn(e) 
 
Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman, gerçekten biz hesabı ödeyecek miyiz? 
 
Şimdi buradaki “medinun” kelimesini neden “ hesabı ödemek” şeklinde meallendirdiğimizi ifade edelim. 
Çünkü “medinun” kelimesi “ deyenun” kökünden gelmekte, biliyorsunuz “ din” de aynı kökten olup “ 
borç” manasına gelir. 
 
Bu bağlamda, borcun, hesabın görüleceği günden bahsedilmektedir. Dünyada hesabı ödemeden 
çekip gitmenin, hırsızlık, adaletsizlik ve zulüm olduğunu, her inanç bunu savunur. Ne hikmetse dünya 
misafirhanesinden çekip giderken, hesap verilmeyeceği gibi garip anlaşılması güç bir zanna 
kapılmışlardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/54) 

	َنُوعِلَّطُم ُْمتَْنا ْلَھ َلَاق
Kâle hel entum muttali’ûn(e) 

 
Dedi ki: “Siz ona muttali miydiniz? 
 



 

 

Yani burda, cennetlik olan arkadaşı, konuyu anlatan kişiye böyle bir soru soruyor. “ Siz ona muttali 
miydiniz?” Muttali olmak, bir işi haber almış olan, bilen, öğrenen vakıf ve haberdar olan demektir. 
 
Burada diğer cennetlikler, hatırasını anlatan arkadaşlarına, yakınının akıbetine dair bir öngörüsünün olup 
olmadığını sormaktadır. Bu öngörüyü arkadaşınızla paylaştınız mı? şeklinde bir anlatım var. 
 
 
(Saffat 37/55) 

	ِمی۪حَجْلا ِءآَوَس ي۪فُ هٰاََرف ََعلَّطَاف
Fettale’a feraâhu fî sevâ-i-lcahîm(i) 

 
Böylece onu artık ‘cahim’in ortasında gördü. 
 
Buradaki “sevail” kelimesinden maksat “ orta” demektir. “Cahim”, cehennemin özel bir ismi olduğu gibi, 
aynı zamanda maddi manada çukurda yanan ateş, alevli ateş. Manevi manada ise insanın kötülükler 
sonucunda düştüğü o karanlık yönü idi. 
 
Buradaki görüş, ilk etapta cehennemliklere cennetliklerin gösterilmesi şeklinde algılansa da, bizce 
dünyada yapılan konuşmanın sebebi ve sonucu hükmündedir. Çünkü bağlam o şekilde geliyor. 
Cennetlikler cennette dünyayı konuşuyorlar. 
 
Şöyleki hesap ödememe niyeti ve planı ile restoranta giden ve israf edercesine her yemeği isteyen, 
başkasının emek ve haklarını önemsemeyen birinin bulunduğu hal, cahimin tam ortasıdır. Bunu illa 
cehenneme götürmenize gerek yok. Bu adam dünyada da etrafını yakmaya başlamıştır. Zaten öyle bir 
sona, böyle bir hayat ile ulaşılır. 
 
Manevi manada ise cahim, kıskançlık, şehvet, tutku, bencillik gibi zulümatı destekleyen insanın karanlık 
yüzüdür. Rabbimizin sevmediği amellerdir. 
 
Hesap vermeme, ilk etapta insana güzel, olumlu, karlı ve avantaj gibi görünebilir. Yedi, içti hiçbir şey 
ödemeden gitti. Ancak vicdan ve merhameti ölmediği için , ahiretten bakanlara bu hal, derin bir 
pişmanlık çukuru olarak görülür. İşte o yüzden onu o cahimin ortasında görüyor bu cennetlik. 
Ve arkadaşına şöyle diyor : 
 
(Saffat 37/56) 

	ِۙنی۪دُْرَتل َتْدِك ِْناِ ّٰ�َات َلَاق
Kâle ta(A)llâhi in kidte leturdîn(i) 

 
Deki ki : "Allah’a yemin olsun , az daha beni de gerçekten o çukura düşürecektin?” 
 
Hesabı vermeden gitmek, başkalarının hakkını yemek, canının her istediğini yapmak avantajlı gibi 
görünüyor.  
Dünyada iken nefse hoş gelen avantajlı bir yolmuş gibi görünüyor. 
 
Ama buradaki cennetlik diyor ki : “ az daha beni de gerçekten o çukura bu tür albenilerle düşürecektin.” 
İnsanlığını kaybetmeyenler için alınteri ve hakedişle kazanılan az bir nimet, birilerinin hakkına girerek, 
omuzuna basarak elde edilen her tür metadan daha büyük bir iç huzur ve mutluluk sağlar. 
(Saffat 37/57) 



 

 

ّبَرُ ةَمْعِن َالَْولَو 	َنی۪رَضْحُمْلا َنِم ُتْنَُكل ي۪
Velevlâ ni’metu rabbî lekuntu mine-lmuhdarîn(e) 

 
Ve eğer Rabbimin ni’meti olmasaydı, mutlaka ben de hazır edilecektim. 
 
Bu “hazır edilecektim”, çok muazzam bir mana katmaktadır ayete. Ayetin sonundaki “ el-muhdarin” 
kelimesi, azap için hazır edilmişler demektir. 
 
Azap için hazır hale getirilmek, aslında dünyada iken bu sona kendi elleriyle yaptıkları yanlış tercihler ile 
ve isteklerle bir süreç sonucu ulaştıklarını ifade eden çok öz bir kullanım. 
 
Rabbin ni’meti insanlara ahiret bilincini aşılayarak, başkasının haklarını hatırlatan fitürsuz ve sorumsuz bir 
hayat yaşamasına engel olacak tasavvuru inşa eden ilahi önermelerdir. 
 
(Saffat 37/58) 

	َۙنی۪تِّیَمِب ُنَْحن اََمَفا
Efemâ nahnu bimeyyitîn(e) 

 
Artık biz ölmeyeceğiz değil mi? 
 
İnsanı öldüren yaptıkları haksızlarken, onu yaşatan ve ölümsüz kılan ise salih amelleridir. O yüzden Allah 
yolunda ölenler ölüler değillerdir. Ulvi bir değer için hayatını kaybetmek, o değerin içinde dirilmektir. 
(Saffat 37/59) 

	َنی۪بََّذعُمِب ُنَْحن اَمَو ىٰلُ۫وْالا َاَنَتتْوَم َِّالا
 

İllâ mevtetenâ-l-ûlâ vemâ nahnu bimu’ażżebîn(e) 
 

Bizim ilk ölümümüz hariç. Ve biz azap görecek değiliz. 
 
Neden? 
 
Çünkü ölür ise ten ölür, 
 
canlar ölesi değil. 
 
Ölümden ne korkarsın. 
 
Korkma! Ebedi varsın. 
 
Yunus öldü diye sala verirler 
 
Ölen hayvan imiş 
 
Aşıklar ölesi değil.. 
 
(Saffat 37/60) 



 

 

	ُمیَ۪ظعْلا ُزَْوفْلا َوَُھل َاذٰھ َِّنا
İnne hâżâ lehuve-lfevzu-l’azîm(u) 

 
Muhakkak ki bu gerçekten en  muazzam kurtuluştur( fevzül azîmdir ). 
 
“le hovel fevzul azim”, gerçekten büyük kurtuluş diye meallendiriyorlar, fakat burada kebir yokki, azim 
var. Gerçekten bu “ en muazzam kurtuluştur.” 
  
“fevz” kelimesi, kurtuluş, başarı ve zafer demektir. Ama nasıl bir kurtuluş ? Kötülükten kurtuluş. Yani arzu 
edilen ulaşılmak istenilen kurtuluş. Bu nedenle Rabbimiz, cehennemden necat bulmaları ve cennete nail 
olmaları sebebiyle müminlere “faizun” diyor. Yani kurtuluşa erenler. 
 
Bakın “faiz” olumlu bir manada iken, riba ya isim olarak kullanılmış. Bu olumlu mananın içi boşaltılarak 
Allah’ın haram kıldığı bir fiile isim yapılmıştır. 
 
Kur’an’da; el-fevzul mubin iki yerde, apaçık kurtuluş. El-fevzul azim, muazzam kurtuluş 13 yerde. Ve el-
fevzul kebir bir yerde, Buruç suresinin 11 nci ayetinde “büyük kurtuluş şeklinde” geçer. 
 
Muazzam nedir? 
 
Alışılagelenin dışında, beklenmedik ve çok etkiliyici, azametli demektir. Kişiler salih niyetler ile insanlığın 
yararına islah edici ameller ortaya koymak için sarf ettikleri emeğin, ne kadar muazzam farklar 
oluşturduğuna henüz dünyada iken şahid olacaklardır. 
 
Bu fark en başta, şahsi kabiliyetleri, yetenek ve olaylara bakışta kendini gösterir. İlla iyilik yaptığınız kişide 
bu farkı aramayın. Bu fark önce sizde başlıyor. 
 
Sürekli sorun çıkaran bir bakışla çözümü değil, çözümsüzlüğü görürüz. Bu yüzden karanlığa küfre 
odaklananlar, bir mum yakmayı bile akledemez. 
 
(Saffat 37/61) 

	َنُولِمَاعْلا ِلَمَْعیَْلف َاذٰھ ِْلثِمِل
Limiśli hâżâ felya’meli-l’âmilûn(e) 

 
Artık çalışanlar, bunun misli için çalışsınlar. 
 
“Li misli haza”, kelimesi genelde meallerde es geçilmiş, görmezden gelinmiştir. Bu ayet cennet tasvirlerini, 
dünya yaşantısına bir ideal oluşturmasına dair görüşümüzün delil ayetidir. Zira bu pasaj sulh ve ıslah 
istikametinde amel edenlerin, böyle bir hayata, kurtuluşa ulaşmasını idealize eden, bunun mislini 
gerçekleştirme konusunda muhatabına bir hedef belirleyen önemli bir ayettir. 
 
Yani cennetin misli gibi bir hayatı hedefleyin, bunun için çalışın. Bize bir ufuk veriyor. 
 
(Saffat 37/62) 

	ِموُّقَّزلاُ ةَرَجَش َْما ًالُُزن ٌرْیَخ َكِلَٰذا
Eżâlike ḣayrun nuzulen em şeceratu-zzakkûm(i) 

 
Bu sunulan mı yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? 



 

 

 
Bu muazzam hayat tarzı mı? Yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı? Bizim sunulan diye meallendirdiğimiz “ 
nuzulen” kelimesi, lütuf, ikram demektir. 
 
Misafir için hazırlanan, özenle sunulan yemeğe de “nuzul” denmiştir. Bir şeyden hasıl olan hakkında da 
kullanılır. 
 
Zakkum kelimesi, sözlükte, yutmak, bir şeyi nahoş şekilde yemek gibi anlamlara gelmektedir. Bizde de “ 
zehir zıkkım” olarak türçemize geçmiştir. 
Arap yarımadasında, kızıldeniz tarafındaki tihame bölgesinde yetişen bir bitki türü olan zakkum ağacı, 
kendiliğinden yetişen, kışın yapraklarını dökmeyen bodur bir ağaç. Renkli ve alımlı çiçekleri olan türleri süs 
bitkisi olarak da yetiştirilir. Zakkum albenili olmasına ragmen zehirli bir özsu içerir. 
 
Dünya hayatının zakkuma benzetilmesi, çok manidardır. İlahi ve fıtri ilkeleri dünya misafirhanesinde konuk 
olan insana sunulan bir gök sofrası gibi oluşu, karşısında adaletsizlik ve zulümle başkasının hakkını yemenin, 
başta cazip, avantajlı olduğu, ancak sonunun zehir-zıkkıma dönüşeceği uyarısı çok veciz bir kıyas ile bize 
aktarılmış. 
 
 
(Saffat 37/63) 

	َنی۪مِلاَّظلِلً َةْنتِف اَھَانَْلعَج اَّنِا
İnnâ ce’alnâhâ fitneten lizzâlimîn(e) 

 
Muhakkak ki Biz, onu  zalimler için fitne kıldık. 
 
Buradaki “fitne” kelimesinin aslı “fetin”dir. Sözlükte altın ve gümüş gibi değerli madenleri sahte olup 
olmadığını anlamak için onları ateşte eritmek demektir.Bu saflaştırma işlemi yüksek basınç ve sıcaklıkta 
olmasından dolayı fitne, aslında imtihanın en ağırı ve en zoru için kullanılır. 
 
Tüm kötülük ve günahların başı bu manada dünyevileşmek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü dünya ile 
imtihan aslında imtihanların en ağırıdır. 
 
Üzerinde birlikte yaşadığımız, yaşam ağacı olan dünya hayatı imkanları zalim ve bencilce sömürenler için 
zakkum ağacına dönüşecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(Saffat 37/64) 

	ِۙمی۪حَجْلا ِلَْصا ي۪ٓف ُجُرَْختٌ ةَرَجَش اَھَّنِا
İnnehâ şeceratun taḣrucu fî asli-lcahîm(i) 

 
Muhakkak ki o (zakkum ağacı), cahîmin dibinden çıkan bir ağaçtır. 
 
Zakkum ağacına dönüşen dünya ve zehir zıkkıma dönüşen meyveleri cahimden kök bulur. Cahimi 55 nci 
ayette belirttiğimiz gibi, kıskançlık, tutku ve bencillik gibi, zulümatı destekleyen insanın karanlık yüzünden 
kök buluyor, yeşeriyor, dallanıyor ve meyve veriyor. 

 
 
(Saffat 37/65) 

	ِنی۪طَایَّشلا ُسُ۫ؤُرُ ھََّناَك اَُھعْلَط
Tal’uhâ keennehu ruûsu-şşeyâtîn(i) 

 
Onun meyveleri şeytanların başları gibidir. 
 
Bu meyve kelimesi de yukarıdaki “fakihetun”, insana mutluluk veren, huzur veren kökünden değil de, 
tal’uha kelimesi ile ifade edilmiş, onun yükü demektir. Ağacın yükü. 
 
Soru : Şeytanın başını kimse görmemiş ve bilmemektedir. O zaman birşey bilinmeyen bir şeye 
benzetiliyorsa, orada kastın maddi değil, manevi olduğu açıktır. 
 
Şeytan bir sıfattır, kötülüğün beden bulmuş halidir. Şeytan ve özellikle şeytanın başı denildiğinde, ilk ve 
sonraki muhatabın aklına gelen kötülük, zulüm, haksızlık,aldatma ve her tür istenmeyen tiksinç halin 
meyvesi sonucu ve hasılatı insanların aklına gelir. 
 
Buradaki zakkum ağacı ve onun yükü ve artı cahim ve şeytanın başları ifadeleri ile dünya hayatının 
aldatıcılığı arasında kurulan ilişki üzerinden çok güçlü ve etkileyici edebi tasvirlerle canlandırmalar 
yapılmaktatır. 
 
Kur’an’da yapılan bu mecazi cehennem tasvirlerinin hayatta birebir karşılığı olduğuda unutulmamalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/66) 

	َۜنوُُطبْلا اَھْنِم َنُ۫ؤِلاََمف اَھْنِم َنُولِكَٰال ْمُھَّنَِاف
 

Fe-innehum leâkilûne minhâ femâli-ûne minhâ-lbutûn(e) 
 
Muhakkak ki onlar, mutlaka ondan (zakkum ağacından) yiyecek, böylece onunla karınlarını 
dolduracaklardır. 



 

 

 
Bu karnı tıka basa doyurma, aslında açgözlülüğün, hırsın, bencilliğin yansımasıdır. Yani dünyada sen helal 
haram demeden başkasının hakkını yedin, ordada bu şekilde misliyle bir muamele göreceksin. 
 
 
(Saffat 37/67) 

	ٍۚمی۪مَح ْنِم ًابْوََشل اَھَْیلَع ْمَُھل َِّنا َُّمث
Śumme inne lehum ‘aleyhâ leşevben min hamîm(in) 

 
Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne, mutlaka (hamim ) kaynar su  kokteyli 
 
“Şevben” kelimesi sıvıyı karıştırmak ve birilerini aldatmak anlamına gelmektedir.Türkçeye geçen “şaibe” 
kelimesi de bunun bir türevidir. “Hamim” kelimesi ise sıcak su demektir. Ateşli bir hastalık anlamında 
kullanılan “Humma” kelimesi de bununla aynı köktendir. Dolayısıyle verilen mesaj, susuzluktan kurtulmak 
için suya koşarlar fakat içtiklerinde hararetlerini artıracak türden yakıcı bir sıvı olduğunu anlarlar. 
 
(Saffat 37/68) 

	ِمی۪حَجْلا َىلَِال ْمَُھعِجْرَم َِّنا َُّمث
 

Śumme inne merci’ahum le-ilâ-lcahîm(i) 
 

Sonra muhakkak ki onların mercileri (dönüşleri), kesinlikle cahimdir. 
 
Allah’ın zararlı olduğu için haram kıldığı içecekleri tüketme, başkalarının hakkını helal-haram demeden 
yemenin sonuçu cahime dönüşen bir hayat ve bu hayatın şekillendirdiği olumsuz bir karekter. 
 
Şimdi bu akibete duçar olmanın bazı sebepleri üzerinde Kur’an’I Kerim duracak : 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/69) 

َبٰا اَْوفَْلا ْمُھَّنِا ّلآَض ْمُھَءآ 	َۙنی۪
İnnehum elfev âbâehum dâllîn(e) 

 
Muhakkak ki onlar, babalarını  dalâlette buldular. 
 
Buradaki “elfev” kelimesi, fiili; bulmak, görmek, rastlamak, karşılaşmak, bilmek gibi anlamlara gelmektedir. 
Buradaki “baba” dan siz atayı anlayacaksınız. Fakat bu öyle bi rata olacak ki, seninle birlikte yaşayacak 
ve onları öyle bir hal içerisinde bulacaksın. O yüzden baba dedik, siz atanızı görmemiş olabilirsiniz. Ama 
babanın yaptığı hale şahidsin. 
 
Kur’an’da “ delalet”, gayeye ulaştıran yoldan ayrılmak veya istenilen sonucu sağlamayan bir yola girmek 
şeklinde karşılanır. Yani çıkmaz sokak gibi birşey. 
 
Her insan, seçmediği bir aile ve kültürün içinde doğar. Yapılması gereken 73 ncü ayetteki muhlis bir bakışla 
, yani emek vererek gelenekteki sorunları , sıkıntıları sorgulayıp, tahkik etmek 
 



 

 

Özellikle pasaj da seçilen Resuller, geleneği sorgulamada örnek bir duruş sergileyen resuller. Hz. İbrahim’in 
seçilmesi, atalar dinini sorglumada örnek bir duruş sergilemiştir. 
 
Kur’an’ın eleştirdiği, geleneklerle şekillenen kültürün tamamen yalanlanması değildir.Bunu 71 nci ayette 
okuyacağız. 
 
(Saffat 37/70) 

	َنوُعَرُْھی ْمِھِرَاثٰا ىٰٓلَع ْمَُھف
Fehum ‘alâ âśârihim yuhra’ûn(e) 

 
Bu yüzden onlar, onların izleri üzerinde  koşuyorlar. 
 
Buradaki “ yuhreun” kelimesi; şiddetli şekilde süratle koşmak manasındadır. Ferra bunu şöyle 
tamamlamış:  
“ Böyle titreyişle bir şekilde hızlıca koşmak, bir kimse teşvik edilip hızlıca koştuğunda da bu kelime 
konuşuluyor. 
 
“ Buna göre mana, onlar öylesi bir aşk ve şevkle atalarının yoluna tabii oluyorlar ki, adeta onlar 

atalarına uymada yarışıp birbirlerini teşvik ediyorlar. “ 
 
“İşte Kur’an’ın eleştirdiği tahkik etmeden, körü körüne biad ve taklit.” Bu mantık çöl bedevisinin 
mantığıdır. Çöl bedevisi bakıyor yerde izler var. Eğer bir yerde çok iz varsa , buradan geçenlerin 
kurtulduğu. Ve bu izleri takip ettiğinde kendisinin de kurtulacağı öryargısına dayanır. 
 
Ancak yoldan ayrılıp yüksek bir yere çıkarak izlerin akıbetini kuşbakışı görmek, emek ve risk istese de getirisi 
paha biçilemezdir. 
 
Şimdi kapalı bir oda düşünelim. Biz o odada yaşıyoruz. Bir iki saat kaldık.O odanın havası değişir fakat biz 
fark edemeyiz. Dışardan gelen bir adam bu odanın havasının bozulduğunu bize söyleyebilir. Bizde kapalı 
bir kültürde yaşıyorsak, o kültürün yaptıklarının yanlışmı doğrumu olduğunu belli bir süre fark edemeyebiliriz. 
 
O yüzden dışardan kuşbakışı bakan, özellikle vahyin böyle bir özelliği var. Daha böyle olayları kapsayıcı 
bir bakışla, kültürü o bakışa vurduğun zaman, oradaki hava bozulmasını, oradaki yanlış yolları, uçuruma 
giden yolları çok rahat bir şekilde görüp, önceden tedbirini alırsın. 
 
 
(Saffat 37/71) 

	َۙنی۪لََّوْالا َُرثَْكا ْمَُھلَْبق َّلَض َْدَقلَو
 

Velekad dalle kablehum ekśeru-l-evvelîn(e) 
 

And olsun ki, onlardan önce, evvelkilerin çoğu dalâlette idiler. 
 
Evvelkilerin tamamı değil, ekseriyeti dalalette imişler. Buradaki “ekseri-çoğu” ifadesinden dolayı, biz 
geleneğin, ataların tamamen yanlış olmadığını, içinde az da olsa tecrübe ve bilgiye dayanan doğruların 
olabilceği ihtimalini her zaman bırakıyoruz. 
 
Peki delalette olan atalara hiç uyarıcı gelmemiş mi? Onların doğruyu seçme imkanları olmamış mıdır? 
 
Olmuştur. Zira 72 nci ayet : 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/72) 

	َنی۪رِذْنُم ْمِھی۪ف َانْلَسَْرا َْدَقلَو
Velekad erselnâ fîhim munżirîn(e) 

 
Ve and olsun ki, onlara nezirler gönderdik. 
 
Bakın Resuller, nebiler değil , nezirler gönderdik denmektedir. O yüzden bunu peygamber olarak 
meallendiremezsiniz. 
 
Nezir, sözlük anlamı, bir şeyin sonundaki tehlikeyi haber verip sakındırmaktır. Dikkati çekmek, uyanık 
kılmak demektir ve bunu bilgiyle yapar. 
 
Bu anlayışla inzar, sevinçli haber veren, müjdeleleyen anlamına gelen tebşirin zıddıdır. 
 
Kur’an’da peygamberin, nezir olduğu bir çok ayette ifade edilmiş. Fatır suresi 23,27, şuara 115 de 
peygamberlerinde nezir sıfatının olduğu anlatılmış. 
 
Uyaranın, nezirin mutlaka Allah’ın elçisi olmasına gerek yok. Basiret ve ferasetli salih kullarda bu uyarı 
görevini yerine getirebilir. 
 
Hatta iradesiz tabiat ayetleri bile doğru okuyanlar için birer nezirdir. Yolda giderken hava durumuna, 
yolun durumuna bakarak hızını ayarlıyorsan, o tabiat ayetleri de senin için bir uyarıcıdır. Sağlığına 
bakıyorsun, sağlığında bazı şeyler sinyaller veriyor, doktara gidip erkenden muayene olman, tedaviye 
başlaman da, o uyarıları doğru okuman manasına gelir. 
 
 
(Saffat 37/73) 

	َۙنیَ۪رذْنُمْلاُ َةبِقاَع َناَك َفْیَك ْرُظْنَاف
Fenzur keyfe kâne ‘âkibetu-lmunżerîn(e) 

 
O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu, bak! 
 
Uyarılara ragmen, körü körüne , ısrarla hata da devam edenlerin sonu nasıl oldu,  bir bak, bir gözlemle. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/74) 

	َ۟نیَ۪صلْخُمْلاِ ّٰ�َ دَابِع َِّالا
 

İllâ ‘ibâda(A)llâhi-lmuḣlasîn(e) 
 
Ancak Allah’ın muhlis kulları hariç. 
 
Ayetteki bu “illa” denerek bir istisna konuluyor. Allah’ın muhlis kullarının uyarılara ve uyarıcılara, kulak 
asmayanların akıbetine uğramayacakları müjdeleniyor. Çünkü onlar uyarıları ve uyarıcıları dikkate alırlar. 
 
Yavaş giden bir şoför için hız limit tabelası önemini yitirir. Radar önemini yitirir. O yüzden yoldan çıkaran 
dış etkilerden kendini halis kılmak önemlidir. Nefis sana sürekli hızlı git diyor, muhlis adam o isteklerden 
kendini ihlas ettiği için, arındırdığı için kurallara uygun hareket edecek. Kurallara uygun hareket eden 
adam için radarın olması, hız tabelasının olması, polisin olması artık önemini yitirir. 
 
 
(Saffat 37/75) 

	َۚنُوبی۪جُمْلا َمْعَِنَلف ٌحُون َانیٰدَان َْدَقلَو
Velekad nâdânâ nûhun feleni’me-lmucîbûn(e) 

 
Ve and olsun ki Nuh (A.S) bize nida etti. Böylece ne güzel icabet etmiştik. 
 
Buradaki “nida” ile “dua” farklı şeyler. Nida kelimesinden maksat imdada çağırma, yardım isteme. Bu 
anlam  
“ Ben yenik düştüm bana yardım et” (Kamer Suresi 10)tir. Nida da tek başına, anlamlı bir eda ile sesi 
yükseltmeye denir. Dua da ise sesi yükseltip ve kısmak gibi bir şart yoktur. Yüksekde olabilir, kısıkta olabilir 
ama dua nın aslı fiili olandır sözlü olan değil. Sesli yapılana ise nida veya niyat diyoruz. Aslında bizim 
yaptığımız çoğu şey dua değil, nida veya niyaz olmuş oluyor. 
 
Dolayısıyla buradaki nida kelimesinin kullanılmasında, Hz. Nuh’un iç dünyasında yaşadıklarının artık dışarı 
taştığını da anlıyoruz. Nitekim Hz. Zekeriya’nın da böyle bir yakarışı vardı, Meryem suresinin 3 ncü ayetinde. 
 
Ayrıca ayette “biz” denmesi, Hz. Nuh’un bir süreç sonunda seslendiğini göstermektedir. Biz kullanımında 
dolaylı bir anlatım vardır. 
 
“Böylece ne güzel icabet etmiştik”, biz’in içine ne girdi, suyun kaldırma kuvveti girdi, gemi girdi. Allah’ın 
yaptığı icabetin, sünnetullah çercevesinde olmasından dolayı “ ne güzel icabet etmiştik” diyor. 
 
Şöyle anlıyoruz : Bu cümledeki icabetin güzelliği, sünnetullaha aykırı olmayan, sebepler ve ilahi yasalara 
uygun, mucizelere gerek kalmadan Hz. Nuh ve inananları kurtarmasından dolayı “ ne güzel icabet ettik” 
diyor. 
 
 
(Saffat 37/76) 



 

 

	ِۘمیَ۪ظعْلا ِبْرَكْلا َنِمُ َھلَْھاَوُ هَانْیََّجنَو
Venecceynâhu ve ehlehu mine-lkerbi-l’azîm(i) 

 
Ve O’nu (Hz. Nuh’u) ve O’nun ailesini azametli bir alt üst oluştan kurtardık. 
 
Buradaki “ehl” kelimesini “aile” diye meallendirdik. Bu ayette olduğu gibi birçok ayette “ehl” kan bağı ile 
oluşan aile manasına geldiği gibi, bazen de aynı sonucu hak eden, aynı yolda yürüyen, arkadaş grubu , 
yoldaş anlamına da gelmektedir. 
 
Zira Allah, Nuh’un oğlunu, eşini aileden saymamıştır. Bunu inşikak suresi 9, neml suresi 57 de okumuştuk. 
Şimdi buradaki “alt üst”, kerb kelimesi ile ifade edilmiştir. Yerin eşelenmesi, toprağın alt üst edilip sürülmesi 
anlamına gelen “kirb” sözcüğünden türüyor. 
 
İnsana vurduğumuzda, insanında üzüntü ve nefsini sıkıntıya sokan bu tür duygu ve düşüncelerin alt üst 
oluşuda yine bu kelime ile ifade edilmiştir. Buna göre üzüntünün el-kerb olarak isimlendirilmesi, duygu ve 
düşüncelerin bu alt üst sonunda çözümsüz kalıp , düğümlenmesinden dolayıdır. 
 
Mesela kerb-ela deriz. Oradaki kerb de burdaki ile aynı. Yani insana üzündü ve sıkıntı veren bela manasına 
gelir. Olayları kördüğüm haline getiren, sorun yumağına çeviren olay. 
 
Tufanda, azametli bir altüst oluşa sebep olmuştur. Sadece tedbir üreten Hz. Nuh ve ona güvenenler 
kurtulmuştur. Ayrıca oğlunu kaybeden Hz Nuh’ta duygusal olarak bir alt üst, bir çalkalanma yaşamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/77) 

	َۘنی۪قَابْلا ُمُھُ َھتَّیُِّرذ َانَْلعَجَو
 

Vece’alnâ żurriyyetehu humu-lbâkîn(e) 
 
Ve O’nun (Nuh A.S’ın) zürriyetini bâki kıldık. 
 
Buradaki “zürriyet”, Hz. Nuh’un çocukları mı? Yoksa onu takip eden, onun yolundan giden salih amel 
yapanlar mı? 
 
Nuh’tan doğanı zürriyet olarak manalandırırsak, o zaman sadece onun çocuklarının tufan sonrasında 
neslinin devam ettiğini söylemiş oluruz. Gemide diğer müminlerin ve müminelerin kısır olması gerekir. Ve 
onlardan artık zürriyetin olmaması gerekir. Sadece Hz. Nuh ve çocukları. Bu mantık dışıdır. 
 
Fakat “zürriyet” kelimesini bir önceki ayette ehile verdiğimiz mana gibi, inananlardan oluşan silsile şeklinde 
alırsak, onun peşinden gidenler, ona uyanlar anlamında kullanılması ve kullanılan kelimenin mecazi bir 
ifade olduğunu söyleyebiliriz. Zira zürriyetten olan oğlunun boğulmasını yine Kur’an’I Kerim anlatmaktadır. 
Eğer onun zürriyetini baki kıldık tan biz kan bağını anlarsak, Hud suresi 46 buna bir tezat oluşturur. 



 

 

 
“Ey Nuh! Muhakkak ki o (oğlun), senin ailenden değildir (ailesinden olmayan zürriyetinden de olmaz). 
Muhakkak ki onun yaptığı salih olmayan bir ameldir ( o zaman Nuh’un zürriyeti salih amel yapanlardır). 
Öyleyse senin hakkında bir ilmin olmayan şeyi, Benden isteme. Muhakkak ki Ben, cahillerden olursun diye 
sana öğüt veriyorum.” (Hud 46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/78) 

	َۘنی۪رِخْٰالا يِف ِھَْیلَع َانْكََرتَو
 

Veteraknâ ‘aleyhi fî-l-âḣirîn(e) 
 

Ve sonrakiler arasında ona bıraktık. 
 
Zürriyetin baki olmasını bu ayet tefsir etmektedir. Eski yunan, hint ve çin edebiyatında Hz. Nuh’un kıssasına 
benzer olaylar anlatılmaktadır. Bunların dışında, Burma, Malaya, Doğu Hint adaları, Austria, Yeni Gine, 
Avrupa ve Amerika’nın çeşitli bölgelerinde anlatıla gelmiş olan rivayetlerde, o kıssaya çok benzerlikler 
göstermektedir . 
 
Nuh peygamber kıssası Tevrat’ın özellikle tekvin kitabında geniş olarak yer almıştır.. Matta ve Barnaba 
incilinde de yer yer Nuh tufanı missal olarak gösterilmiştir. 
 
Bundan dolayı dünyanın dört bir yanına gönderilen Resullerin anlattığı bu kıssa ile Hz. Nuh’un 
mücadelesini bilmeyen kalmamıştır. Salih amellerin baki kalacağı da bu ayetlerde işlenmiştir. Zira Hz. 
Nuh’un ailesinden olan , ancak insanlığın faydasına işler yani salih, ıslah edici ameller yapmayanların baki 
kalamayacağı zımmen burada açıklanmıştır. 
 
 
(Saffat 37/79) 

	َنیَ۪ملَاعْلا يِفٍ حُون ىٰلَع ٌمَالَس
 

Selâmun ‘alâ nûhin fî-l’âlemîn(e) 
 



 

 

Âlemler içinde Nuh (A.S)’a selâm olsun. 
 
Buradaki “alemler” kullanımı, Kur’an’I Kerim’de üç farklı yerde , üç farklı manada kullanıyor. Birincisi, 
insanlar ve tüm insanlık. (Tekvir suresi 27 , Furkan ilk ve Araf140). İkincisi, kendi zaman dilimi içerisindeki 
insan toplulukları (Ali Imran 42, Casiye 16), üçünçüsü Fatiha suresi nin ilk ayeti. Orada da tüm yaratılan 
manasında, tüm kainat manasında alem kullanılıyor. 
 
Bu ayette gecen “ fil” aleminden maksat, insan toplulukları, medeniyetler ve uygarlıklar içinde Hz. Nuh’un 
anlatılması, onun mücadelesinin, salih amellerinin nesilden nesile aktarılmasıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/80) 

	َنی۪نِسْحُمْلا يِزَْجن َكِلٰذَك اَّنِا
 

İnnâ keżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 
 
Muhakkak ki Biz, muhsinlere işte böyle karşılığını veririz. 
 
Muhsinlere nasıl karşılık Verdi? Onların yaptığı amelleri baki kılarak. “Muhsin” kelimesi, ahsene 
kelimesinden ismi faildir. Yani bu işi sürekli yapması lazım. 
 
Muhsin insanlar, içlerinde güzel davranışların iyi ve islah edici güzel amelleri yapanların, aslında sıfatıdır.  
Nitekim kelime bu surede tam 5 kez tekrar edilecektir. 
 
Sonuç olarak iyi ve güzel amelleri alarak, baki kılarak, yapılanı ve yapanları mükafatlandırmıştır. 
 
(Saffat 37/81) 

	َنی۪نِمْؤُمْلا َانِدَابِع ْنِمُ ھَّنِا
 

İnnehu min ‘ibâdinâ-lmu/minîn(e) 
 
Muhakkak ki o, Bizim inanan kullarımızdandır.  
 
 
 
(Saffat 37/82) 

	َنی۪رَخْٰالا َانْقَرَْغا َُّمث
Śumme aġraknâ-l-âḣarîn(e) 

 
Sonra diğerlerini  boğduk. 
 
İyiliği, ihsanı, sulh ve barışı hayatında öncelemeyenler. Savaşın, kavganın içinde boğularak unutulup 
gider. 
 
Kur’an şöyle bir ayrım yapar. 1. İzi silinenler, 2. İzi sürülenler. 



 

 

 
Dinin yaşaması, o inancın değerlerini yaşayan müntesiplerine bağlı. Din zaten sürdürülebilir ve hayatta 
karşılığı olan kavramlar ve kelimeler üzerinden kendini devam ettirir. 
 
Hz. İbrahim, kelimelerle imtihan edilmiş, yani tasavvuru inşaa edilmiş, sonra insanlara imam kılınmıştır. Bunu 
Bakara suresi 124 te okuyacağız. Eğer dinin içerisinde sürdürülebilirliği sağlayan kavramlar, kelimelerin içi 
boşaltılırsa, o din, ölüler dini olur. Ataları körü körüne taklit etmek, kavramların ne dediğini anlamadan, 
sadece kabukları ile uğraşmaktır. Atam öyle yaptı, bende öyle yapayım. Atan niçin öyle yaptı? Bu artık o 
kelimenin içine girip, kavramsallaşıp içine girmekle alakalı birşey. 
 
Kavramları satanlar, aslında dinin ve resulün izini yok edenlerdir. 
 
(Saffat 37/83) 

	َۢمی۪ھٰرْبَِال ۪ھَِتعی۪ش ْنِم َِّناَو
Ve-inne min şî’atihi le-ibrâhîm(e) 

 
Ve muhakkak ki, İbrahim de onun şiasındandır. 
 
“Şia” kelimesi, yayılmak ve güçlenmek anlamına gelmektedir. Dildeki kullanımı nötr bir kullanımdır, kelime 
bazı yerlerde olumsuzluk taşır, bazı yerlerde de olumluluk taşır. Mesela rum suresi 32 de olumsuz 
kullanılmıştır. 
 
Kelime ile Hz. İbrahim’in , Hz. Nuh’un iyilik ve ihsan soyundan olduğu, yani onun izinden gittiği ifade 
edilmiştir. Bu iki resulün seçilmesinin nedeni , atalarının dinini sorgulamalarıdır. O yüzden seçilmişlerdir. 
 
Hz. İbrahim Rabbine nasıl gelmiş ? 
 
(Saffat 37/84) 

	ٍمی۪لَس ٍبَْلِقبُ ھَّبَر َءآَج ْذِا
 

İż câe rabbehu bikalbin selîm(in) 
 

O, Rabbine selîm bir kalp ile gelmişti. 
 
Hz. İbrahim Rabbine öldükten sonra mı gelmiş, öldükten sonrası mı kast ediliyor ? 
 
Hz. İbrahim, atası ile, kültürü ile, babası ile imtihan ediliyor, sıkıntılar çekiyor,bir arayış içerisinde . Ve 
bunlardan selamete çıkarak diyor ki : “ Ben Rabbime bir yol tutacağım.” Demek ki kalbindeki tüm o 
sıkıntıları, soru işaretlerini hallettikten sonra, delaletten kurtulup hidayete ermiş olur. 
 
“Kalbi selim terkibi”, selamete ulaşmak, teslim olup, sükuna, huzura erme manasındaki “selim” kelimesi ile 
kalp kelimesinin birleşiminden oluşuyor. 
Bizce buradaki “kalbi selim” ile kast edilen, körü körüne atalarının izinden gitmemek için onları sorgulamak. 
Aklını ve duygularını şirk sisteminden selamete çıkarmak, kainat ve yaratılış üzerinde düşünüp, duygu ve 
yargılarda inkilap gerçekleştirebilmek ahlak ve edep yönünden gayri ahlaki ve gayri insani tutum ve 
davranışlardan yüz çevirmektir. 
 
Şimdi selim bir düşünce ve bakış nasıl kazanılacağını genç İbrahim örneği üzerinden Rabbimiz bize 
anlatacak. Yani kalbi selime ulaşmak için her zaman doğru hamleleri yapacaksın diye birşey yok. Hatta 
yanlış yapa yapa kalbi selime ulaşıyorsun. Zaten kalbi selim olan adam doğruları yapar. Bu daha henüz 
o aşamaya gelmediği için düşe kalka öğrenerek o kamil noktaya Hz. İbrahim ulaşıyor, Resul seçiliyor. 



 

 

Emeklemeden yürünmez. Şimdi 85 e geçerek Hz. İbrahim nasıl emeklemiş , nasıl zorluklar çekmiş ve 
sonunda nasıl aklı selime ulaşmış onu okuyacağız. 
 
 
(Saffat 37/85) 

	َۚنُوُدبَْعت َاذاَم ۪ھِمَْوقَو ِھیَ۪بِال َلَاق ْذِا
 

İż kâle li-ebîhi ve kavmihi mâżâ ta’budûn(e) 
 
Babasına ve kavmine demişti  ki: "Nedir bu sizin taptıklarınız?" 
 
Hz.İbrahim’in yaşadığı dönem göz önüne alındığında, toplumun bütün siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel 
hayatının şirk esasları üzerinden kast sistemi ( Soydangelimle sınırlandırılmış kapalı sınıf sistemidir. 
Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Aryânî ırkı kendi üstünlük ve bütünlüklerini koruyabilek için halkı birbirinden 
farklı sosyal sınıflara ayırmışlardır.) ile oluştuğu anlaşılmaktadır.  
 
O dönemde, putlara, güneşe, aya , yıldıza kısacak Allah ile beraber çevrelerinde gördükleri, kendilerine 
cazip gelen üstte ve yüce olan, kainat kitabında tam olarak anlayamadıkları konular, büyük bir boşluk 
oluşturuyor, bu boşlukları , dinler, inançlar ve mitolojiler dolduruyor. 
 
Şimdi biz aya gittik, ayağımızı bastık, inceledik tamam. Bunda anormal birşey yok. Bunu Allah’ın bir ayeti 
olarak görmeye başladık. 
 
Ama eski insanlar öyle değil, onu bir ilah zannediyor. Ona bir güç atfediyor. Ne ulaşabiliyor, ne zarar 
verebiliyor. O onun için çok üstte ve yüce bir varlık. O yüzden ona tapma eğilimleri oluşuyor. Cehalet şirki 
doğuruyor. 
 
O dönemin çok tanrılı bir din yapısı vardı. Aslında bu yapı, taklitci bir bakış ve sürü güdüsüyle hareket eden 
beşerlerden oluştuğunu gösteriyor. Yani babam böyle yaptı, ben de böyle yapıyorum. Baban niye böyle 
yaptı? Sen niye böyle yapıyorsun ? diye bir sorgulama yok, İbrahim’in yaşadığı toplumda, 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/86) 

	َۜنُودیُ۪رتِ ّٰ� َنُودً ةَھِلٰا اًكِْفَئا
 

E-ifken âliheten dûna(A)llâhi turîdûn(e) 
 
 
Allah’ın astında ilahlar uydurmayı mı irade ediyorsunuz? 
 
Istiyorsun değil, irade ediyorsun. İstemek içerde olur. İrade etmek, o içerde olanın artık hayata 
geçmesidir. 
 
 
 
(Saffat 37/87) 

	َنیَ۪ملَاعْلا ِّبَِرب ْمُكُّنَظ اََمف



 

 

 
Femâ zannukum birabbi-l’âlemîn(e) 

 
Yani siz Âlemlerin Rabbi’ni ne zannediyorsunuz? 
 
Buradaki “zan” kelimesi, tercih edilen inanç ve kanaat demektir. Bu kanaat, bilgisizlikten kaynaklanan 
kuşku ve sanı olabileceği gibi, bilgiden kaynaklanan yakin, yani kesin bilgiyede dayanabilir. 
 
Kur’an’I Kerim’de zan her iki manada da kullanılmıştır. Necm 23, Kıyamet 25, Hakka 20, Sad 24 ve Kehf 36. 
 
Bu kavim örnekliğinde de görüldüğü gibi mahlukatı anlamayan kişinin , kendisini yaratanı da 
anlamamakla sonuçlanan bir sürece sokuyor. O yüzden bir mü’min, kainat kitabını çok iyi bilmeli ki, 
Allah’I gereği gibi takdir edebilsin. Cahiller Allah’I gereği gibi takdir edemez. Çünkü Allah’ın ayetlerini 
henüz daha bilmiyor. 
 
Yani bir biyolog hücreyi inceleyerek, vücudu inceleyerek Rabbi bulması başka birşeydir. Biyoloji ile hiçbir 
alakası olmayan bir adamın, durup ağaçlara bakıp Rabbi anlaması bambaşka bir şey. Birinde deliller, 
ispatlar, tahkik edilmiş , emek verilmiş bir süreç varken, diğerinde sadece anadan babadan gördüğü 
duygusal bir iman var. Diğeri daha bilinçli bir imana sahip 
 
O yüzden kainat ayetlerini çok iyi bileceğiz, böylece onu yaratanı gereği gibi takdir edeceğiz. 
 
 
 
 

 
(Saffat 37/88) 

	ِۙموُجُّنلا يِفً ةَرَْظن َرََظَنف
Fenezara nezraten fî-nnucûm(i) 

 
Böylece yıldızlara bir bakışla baktı. 
 
Yıldızlara bir nazar etti. Şöyle göz ucuyla bir bakıyor. 
 
 
(Saffat 37/89) 

ّنِا َلَاَقف 	ٌمی۪قَس ي۪
 

Fekâle innî sekîm(un) 
 

Bunun üzerine dedi ki : "Muhakkak ki ben bitkinim." 
 
YANLIŞ MEALLER: 
 
Ali Bulaç : “Ben, doğrusu hastayım” dedi. 

Diyanet işleri meali : “Ben hastayım” dedi. 

Elmalı Hamdi Yazır : Ben dedi: hastayım  
Süleyman Ateş : Ben hastayım, dedi. 

Y.Nuri Öztürk : Şöyle dedi: "Ben hastayım!" 



 

 

 
Hastayım mı? 
 
Hasta değilsin, sağlıklısın. Birine “ ben hastayım” dermişin? Bu yalan olmaz mı? Yalanla hakikate ulaşılır mı? 
 
Bu ayette önce, hastalık, maraz şeklinde meallendirip, sonra da Hz. İbrahim’i yalan üzerinden sinsi planlar 
kurduğuna dair açıklamalar yapılmıştır. Tefsirlerde, bazı kaynaklarda bunları okuyabiliriz. Bunlar Tevrat 
kaynaklı İFTİRALAR dır.  
 
Zira “ sakim”, maraz hastalıktan farklıdır. “Sakim” geçiyor, maraz geçmiyor. Maraz geçmiyorsa neden 
hastalık diye meallendiriyorsun. 
 
“Sakim”, yanlış, hatalı, bozuk, sakat gibi manalara gelmektedir. Türkçemizde sakamet olarak kullanırız. 
Mesela , efkarı sakim : Bozuk, sakat fikirler demektir. Yani bir adamın sakat olması, o adamın hasta 
olduğunu göstermez. Sakat başka birşeydir, hasta başka bir şeydir. 
Bu kelime Kur’an’da bu surenin 145 nci ayetinde ikinci kez geçmiştir. Issız bir sahile bitkin halde çıkan Hz. 
Yunus için tekrar kullanılmıştır. Hz. Yunus sudan boğuşarak sahile çıkıyor. Orda hasta mı? Grip mi olmuş? 
Hayır. Bitkin, yorgun, bıkkın olarak çıkıyor. Peki biz orada bitkin diye meallendiriyoruz, sahile çıkışını, burda 
hasta diye meallendiriyoruz. Kelime aynı. 
 
O zaman bizim buradaki mealimiz şöyle olmalı : “ Bunun üzerine dedi ki: “ Muhakkak ki ben bitkinim.” 
 
Burada anlatılmak istenen: Genç İbrahim, ailesinden başlayarak, çevresindekileri uyarmaya , 
düşündürmeye çalışmış, yaptıkları akıl dışı kulluklarla mücadele etmiş ve en sonunda sorgulama 
yapmamalarından yorulmuştur. Aynı Hz. Nuh gibi. “ Rabbim ben bittim Sen yetiş!” Burada da Hz. İbrahim 
diyor “ Ben bıktım sizin bu cahilliğinizden, bu taşların önünde eğilip kalkmanızdan, onlardan medet 
ummanızdan, ben bıktım.” 
 
Burada, bitkinliğini ve tükenmişliğini ifade ederek bu mantıksızlıktan bıktığını da itiraf etmiş oluyor. Bu onları 
uzaklaştırmak için uydurulmuş bir hastalık beyanı değil, içinde bulunduğu halin itirafıdır. 
 
 
(Saffat 37/90) 

	َنیِ۪ربْدُمُ ھْنَع اْوَّلََوَتف
 

Fetevellev ‘anhu mudbirîn(e) 
 

Böylece arkalarını dönüp ondan yüz çevirdiler. 
 
Genç İbrahim’in isteksiz ve mukavemetsiz tavrı, tartışmaya mahal vermemiştir. Zira çoğu çekişme 
zıtlaştırmalardan beslenir. Sen zıtlaştıkca o adam tartışmayı uzatır. Ama bir taraf geri adım attığında, 
artık o tartışma biter. 
 
(Saffat 37/91) 

	َۚنُولُْكَأت ََالا َلَاَقف ْمِھِتَھِلٰا ىٰٓلِا َغاََرف
 

Ferâġa ilâ âlihetihim fekâle elâ te/kulûn(e) 
 
 
Onların ilâhlarına gizlice gidip dedi ki: “ Yemiyor musunuz?” 
 



 

 

Hz. İbrahim bıkmış ya artık, tükenmiş ya. Gidip kendi kendine orada sesli düşünüyor. Buradaki “raga” 
kelimesi, üzerine varmak, gizlice karşılamak, yönelmek, temayül göstermek gibi anlamlara gelmektedir. 
Yani puthaneye Hz. İbrahim legal yollardan değil, illegal yollardan giriyor. Kelimenin temelinde bir gizlilik 
var. Sen camiye gizlice girermisin? Ön kapıdan girersin. Eğre o putlara tapmak istiyorsan legal yoldan 
girersin. 
Demek ki birşey saklıyorsun sen. Burada genç İbrahim’in legal yollarla mücadeleden erken bıkıp, 
tükendiğini ve illegal olarak mabede gizlice girdiğini anlıyoruz. 
 
 
(Saffat 37/92) 

	َنُوقِطَْنت َال ْمَُكل اَم
 

Mâ lekum lâ tentikûn(e) 
 

Size ne oldu da konuşmuyorsunuz ? 
 
İnsanları uyarmaktan bıkmış, girip orada bu şekilde o duygusallığını dışarıya yansıtıyor. 
 
 
(Saffat 37/93) 

	ِنیَ۪میْلاِب ًابْرَض ْمِھَْیلَع َغاََرف
Ferâġa ‘aleyhim darben bilyemîn(i) 

 
Böylece üzerlerine gizlice gidip sağ eliyle vurdu. 
 
“darben bil yemin”, ayette geçen “yemin” ifadesinden dolayı sağ elini , yani var gücüyle sağlam bir 
darbe indirdi, anlamına gelmektedir. O kadar içinde hınç beslemiş ki genç İbrahim, o hınçla, o 
duygusallıkla sonun düşünmeden bir müdahalede bulunuyor. 
 
Bunun devamını Enbiya suresi 63 te okuyacağız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/94) 

َُلبَْقَاف 	َنوُّفَِزی ِھَْیلِا اوٓ



 

 

 
Feakbelû ileyhi yeziffûn(e) 

 
Bu yüzden hızla onun üzerine üşüştüler. 
 
93 üncü ayetten sonraki olan kısım burada atlanmıştır. O detayı vermemiştir. Putlara yaptığı sorgulamada 
genç İbrahim zarar görmüşmüydü ? Babasına karşı konuşmasında da, babası sadece onu tehdit etmişti. 
Ama fiziki bir zarar görmüyor. 
 
Genç İbrahim görüşlerini cebir ile ifade ettiği anda cebirle karşılık bulmuştur. Bu anlamda genç İbrahim’in 
buradaki hareket tarzı, örnek alınması gereken bir hareket tarzı mıdır? Yoksa ibret alınması gereken bir 
hareket tarzı mıdır? Bakın. “Hemen üzerine üşüştüler.” 
 
Bu anlamda genç İbrahim’in buradaki hareket tarzı, örnek alınması değil, ibret alınması gereken bir 
hareket tarzıdır. Hz. Adem’in yaptığı hatadan biz ibret alıyoruz değil mi? Allah’ın yasakladığı bir ağaca 
yaklaşması örneği üzerinden bize bir şeytana uyulmaması konusunda kıssa anlatılıyor. Burada da Hz. 
İbrahim üzerinden ibret alınması gereken bir kıssa anlatılıyor. 
 
Çünkü burada genç İbrahim, henüz daha vahiy almamış, Henüz daha arayışta. Esasen bu hamle o 
putlara kulluk edecek kimse kalmadığında yapılması gereken bir hamledir. Zira kalpteki putları kırmadan 
fizik putlara saldırı yanlıştır. Hz.Muhammed Mekke’yi feth edip, Kabe’nin çevresinde müşrik kalmayıncaya 
kadar putlara dokunmamıştır. 
 
Bunun Allah Resulüne anlatılmasının sebebi, sakın sende onun gibi yapma. Yoksa seni ateşe atarlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/95) 

	َۙنُوتِحَْنت اَم َنُوُدبَْعَتا َلَاق
 

Kâle eta’budûne mâ tenhitûn(e) 
 

Dedi ki : “ Siz yonttuğunuz şeylere mi kulluk ediyorsunuz? 
 
Genç İbrahim haklı olmasına ragmen başarıya ulaşamamıştı. Tıpkı kardeşini öldüren Kabil’e karşı Habil’in 
hayatını kaybetmesinde olduğu gibi. 
 
Burada bahsettiğimiz, her zaman haklı olmak, haklı bir söylem ve tasavvura sahip olmak yetmeyebilir. 
Birde bu erdemleri yaşatacak güce sahip olmak lazım. Burada bahsettiğimiz güçlülerin erdemi değil, 
erdemin gücüdür. Kur’an enfal suresi 60 da şöyle bir tavsiye de bulunuyor. 



 

 

 
“ Savaş için besili atlar hazırlayın.” 

Niye ? 
 
Çünkü sizin haklı olmanız, Sırat-I Müstakim’de olmanız kazanacağınız manasına gelmez. Savunmanızı 
güçlendirin, var gücünüzle hazırlık yapın ifadelerinin sebebi bu. 
 
Yani haklı olmanın mutlaka savunma ile desteklenip güç kazanılması gerektiği Kur’an’da öğütlenmiştir. 
 
Habil haklıydı, Kabil haksızdı. Ama ne yaptı? Kabil, Habil’I öldürdü. Ne yapacaksın ? Tedbirini alacaksın, 
güçlü olacaksın, başkasının zararından kendini koruyacaksın. Sadece erdemlere sahip olmak yetmez. 
Birde o erdemleri doğru güç ve doğru strateji ile savunmak lazım. Burada Hz. İbrahim’in etrafında kimse 
yok. Ne yapacaklar? Başına üşüşecekler. Öyle de yapıyorlar zaten. 
 
(Saffat 37/96) 

	َنُولَمَْعت اَمَو ْمَُكَقلَخُ ّٰ�َو
 
 

Va(A)llâhu ḣalekakum vemâ ta’melûn(e) 
 
Ve  sizi de, yaptığınız şeyleri de Allah yarattı. 
 
Diyerek toplumu bütünleştirme çabasına giriyor. 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/97) 

	ِمی۪حَجْلا يِفُ هُوقَْلَاف ًانَایُْنبُ َھل اُونْبا اُولَاق
	

Kâlû-bnû lehu bunyânen feelkûhu fî-lcahîm(i) 
 
Dediler ki : “ Onun için yüksek bir bina inşa edin! Böylece onu alevlerle yanan ateşin içine atın!” 
 
 
(Saffat 37/98) 

	َنیَ۪لفَْسْالا ُمُھَانَْلعََجف ًادْیَك ۪ھِب اُوداََرَاف
 

Fe-erâdû bihi keyden fece’alnâhumu-l-esfelîn(e) 
 

Böylece ona plan hazırlamayı irade ettiler. Bunun üzerine onları esfelin kıldık. 
 
 
 
(Saffat 37/99) 



 

 

ّنِا َلَاقَو ّبَر ىٰلِا ٌبِھَاذ ي۪ 	ِنی۪دَْھیَس ي۪
 

Vekâle innî żâhibun ilâ rabbî seyehdîn(i) 
 

Ve muhakkak ki ben, Rabbime gidiyorum. O, bana kendine giden yolu gösterecektir!" dedi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/100) 

	َنی۪حِلاَّصلا َنِم ي۪ل ْبَھ ِّبَر
 

Rabbi heb lî mine-ssâlihîn(e) 
 

Rabbim, bana salihlerden hibe et! 
 
“Hibe”, kişinin kendisine ait veya başka bir şeyi herhangi bir karşılık düşünmeden başkasına vermesi 
anlamına gelmektedir. Kelime fiil olarak, “vehebe” kökünden türüyor ve Allah’ın da el-Vahap diye bir 
esması bulunmaktadır. 
 
Kur’an’da Allah için kullanılan bu kelime, hiç karşılık beklemeden bolca veren manasına geliyor. Genelde 
evlat isteme bağlamında bu kelime kullanılmış. 
 
“salihlerden hibe et” kelimesi, salih kelimesi de, kökü sulh tur. Sulh ve salah arap dilinde, bozgun, nefret, 
kavga, çekişme, didişme gibi ifadelerin zıt kavramıdır. Salih Amel’de ıslah eden, hedefi ıslah olup, 
kendisine ve başkasına faydası olan amellerdir. 
 
Genç İbrahim, şirkin oluşturduğu köle sistemi ve faydasız amellerden boş ritüellerden o kadar bıkmıştır ki, 
insanlığın faydası için islah edici bir evlat ve salih bir yoldaş istemiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(Saffat 37/101) 

	ٍمی۪لَح ٍمَُالغِبُ هَانْرََّشَبف
 

Febeşşernâhu biġulâmin halîm(in) 
 

Böylece onu, halim bir oğulla müjdeledik. 
 
Hz. Ibrahim bir üssteki ayette “ bana salihlerden hibe et!” O zaman salihlerden olmak istiyorsan, halim 
olacaksın. 
 
Bu ifadeden Allah’ın Hz. İbrahim’e hemen müjde verdiği şeklinde bir anlam çıkartmak doğru mudur? 
Çünkü yukarıda ateşle kurtuşundan bahsetti, hemen evlat istedi, arkasından hemen evlat verildi mi? 
Kur’an’ı Kerim’in üslubu budur. Her zaman atlamalı bir üsluba sahiptir. Yani 15-20-30 yıllık süreleri iki satırda 
atlar. Burada da tam onu görmekteyiz. 

 
Neden? 
 
Çünkü İbrahim suresi 39 şöyle : “ İhtiyarlık çağımda bana İsmail ve İshak’ı hibe eden Allah’a hamd olsun, 
Şuphesiz Rabbim duayı işitendir.” (İbrahim 39) 
 
Saffat suresi 101 de genç İbrahim birşey istiyor, onun duasına ihtiyarlık çağında icabet ediliyor. Tabii 
bununda bir hikmeti olsa gerek. 
 
Biz dua ediyoruz, duamız neden hemen kabul olmuyor diye bir kaygıya girmememiz lazım. Genç ibrahim 
bir dua etmiş, kaç yıl sonra o duasına icabet edilmiş. Zaten “ müjdeledim” değil de “ müjdeledik” ifadesi 
çoğul bir kullanım. “Biz müjdeledik.” Farklı unsurlar ve bir süreç sonucunda bu müjdenin geldiğini anlıyoruz. 
Bu farklı unsurlar Resul elçi ile Hz. İbrahim’in müjdelenmesidir. 
 
Bu oğul, ishak mı? İsmail mi? Olduğuda tartışılmıştır. Tevrat ta İshak yazar, Kur’an’ı Kerim’deki ayetlere 
baktığımız zaman İsmail olduğu ortaya çıkıyor. Zira 112 nci ayette ayrıca İshak’tan tekrar bahsedilecek. 
Burada demek ki İsmail’den bahsedilmektedir. Ve okuduğumuz İbrahim suresinin 39 ncu ayetinde “bana 
ihtiyarlık çağında İsmail’i ve İshak’ı hibe eder şeklinde bir sıralama yapmış Kur’an’ı Kerim. Yani küçük 
kardeşi öne almaya gerek yok, bir hikmeti de yok. 
 
“Halim olmak”, Rahmeti, merhameti,yumuşak başlılığı, hoşgörüyü ,affı çağrıştıran bir kelime. Kısaca bu 
kelime için, kendisine yapılan kötülükten dolayı, intikam alma veya ceza kesme hedefi olmayan, zamana 
yayarak acele ile karar vermeyen kimseye deniyor. 
 
Bu iki ayetten, salihlerden olmanın ilk şartının, halim olmak olduğu anlaşılıyor. İnsanlar hakkında acele ile 
olumsuz hükümler vermek, onları yaptıkları yüzünden tekfir edip aşağılamak, hizipler oluşturmak, tefrikaya 
sebep olacaktır. Artık bu tür insanlardan, sulhu yani barışı,selameti destekleyen, salih ameller sadır olmaz. 
Çünkü adam sürekli tekfir ediyor,sürekli ceza kesiyor, sürekli had bildiriyor. Bu adam artık salih amel 
yapabilir mi? O yüzden halim olmak lazım, salihlerden olabilmek için. 



 

 

 

(Saffat 37/102) 

ّنِا ََّيُنب َای َلَاق َيْعَّسلاُ َھعَم ََغَلب اََّمَلف َّنا ِمَانَمْلا يِف ىَٰرا ي۪ٓ َی َلَاق ۜىَٰرت َاذاَم ْرُظْنَاف َكَُحبَْذا ي۪ٓ  َِتَبا آ
	َنیِ۪رباَّصلا َنِمُ ّٰ� َءآَش ِْنا يُ۪ٓندَِجتَس ُۘرَمُْؤت اَم َْلعْفا

Felemmâ belaġa me’ahu-ssa’ye kâle yâ buneyye innî erâ fî-lmenâmi ennî eżbehuke fenzur 
mâżâ terâ(c) kâle yâ ebeti-f’al mâ tu/mer(u)(s) setecidunî in şâa(A)llâhu mine-ssâbirîn(e) 

 
Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki: "Ey yavrucuğum! Gerçkten ben 
uykuda seni boğazladığımı görüyorum. Artık bak, görüşün nedir ? Dedi ki: “ Ey babacığım 
düşündüğün şeyi yap! İnşallah beni sabredenlerden bulcaksın!”. 
 
Ayetteki diyaloğa dikkat edilirse; Hz. İbrahim, Allah bana bir rüya gösterdi demeyip, ben görüyorum diyor. 
Bu çok önemli bir incelik. Gördüğü rüyayı, Allah’tan bir ayet olarak değil de,konuşulup tartışılacak, görüş 
alınıp verilecek bir durum olarak değerlendiriyor. 
 
Yani ey oğulcuğum ! Ben bir rüya görüyorum, görüşün nedir? Bak bi düşün yani, bu konu hakkında ne 
düşünüyorsun, deyip onu aslında bir tartışmaya açıyor. 
 
Resuller, Allah’tan bir emir aldığında bu emri uygulamak için başkalarından izin istemez, tartışmaya 
açmaz. Ya Allah bana böyle bir şey emrediyor, ne dersiniz, görüşünüz nedir, yapalım mı yapmayalım mı, 
böyle bir şey der mi Resul. 
 
Sadece Rab’den gelen emri uygulamak zorunda olduğunu Resuller beyan ederler. Görüşün ne, bir bak, 
ne dersin gibi cümleler ile ilahi emirleri sorgulamaya ve tartışmaya hiçbir Resul açamaz. O zaman Allah’ın 
emri ile karşı kişinin görüşünü aynı kefeye koymuş olur. 
 
Hz. Muhammed’e savaş öncesi bir rüya gösterilmiş. Onuda biz enfal suresinin 43 ncü ayetinde şöyle 
okuyoruz:  
 
 
 
Ayetteki ifadeler ile bu ayetteki kullanım birinde görmek, diğerinde göstermek. Yani Allah Resulü’ne şunu 
demiyor “ Ey Muhammed ! Uykunda düşmanları az görüyordun”demiyor. Ne diyor “ Allah sana onları az 
gösteriyordu”. Ayetlerdeki özlü ve parçacı anlatım kendini bu bağlamda kendini göstermekte. 
 
Birkaç ayet yukarıda Hz. İbrahim’in ateş sayesinde ateşten kurtulması anlatıldı. Burada oğul İsmail ile 
ilerlemiş yaşındaki diyaloğu bize aktarılmıştı. 
 
Peki Allah, ilerde Resul olacak, halim bir evladı boğazlama yoluyla öldürme emrini verirmi ? İnsan kesilerek 
mi kurban edilir ? Oysa kurban, kurbiyetten gelir. Ve kurbanın temel anlamı yaklaşmak demektir. Yani 
Allah’a kurban olam diyen insan, Allah’a daha yaklaşmak isteyen adamdır. Yoksa boğazının kesilmesini 
isteyen adam değildir. 
 
Hz. İbrahim döneminde uzun süre çocuğu olmayan ve bir süre sonra birdenbire çocukları olmaya 
başlayan kişiler ilk çocuklarını Tanrılarına vahşi bir biçimde kurban ederdi. Böyle bir gelenek var, böyle bir 
kültür var. Tıpkı Allah Resulü zamanında kız çocuklarının gömülmesi kültüründe olduğu gibi. Bunu Hz. Ömer 
bile yapıyor düşünün yani. 
 
Ve Nil taşmasın, nil tanrısı bizi cezalandırmasın diye , nehre bakire bir kız elleri ayakları taş bağlanarak 
ayinler ile atılırdı. Tanrıya insan kurban edilirdi. Böyle bozuk bir kültürde Hz.İbrahim’in bilinç altındaki 
kaygılar, endişeler, rüya yolu ile bilinç üstüne çıkması gayet tabiidir ve insanidir. Bunu Hz. İbrahim’in 
onayladığını göstermez. 
 
Senin yüksekten düşmek diye bir endişen var, kayanın üstünden aşağı düşüyormuşun gibi hissediyorsun. 
Bilinç altındaki korkular, bilinçüstü pasif hale geldiğinde ortaya çıkar, bir senaryo şeklinde sende bir rüya 



 

 

olarak onu görürsün. Birde burda sürekli görme var. Hz. İbrahim bu rüyayı bir kaç defa görünce 
şüphelenmeye başlıyor. 
 
Bu sıkıntının örneği varmı Kur’an’ı Kerim’de ? Var.Yönettiği halkı açlıktan ölmesin diye kıtlığa karşı endişe 
duyan bir yönetici var. Yusuf zamanındaki melik. O da yedi tane semiz ineğin yedi tane zayıf ineği yediğini 
görüyor. Ve yedi tane başak görüyor. Sembolik bir rüya. 
 
Ne demek? 
 
Yedi tane kurak yıl, sizin yedi tane bolluk yılınızı yiyip bitirecek, manasında Hz. Yusuf bunu tabir ediyor. 
 
Hz. İbrahim’in de bu sembolik rüyayı tabir etmesi gerekirdi, tasdik etmesi değil. Aynı Yusuf’un yaptığı gibi. 
Yusuf şunu yapmadı. Yedi tane zayıf inek getirin, Yedi tanede semiz inek getirin, bunları yanyana koyun 
haydi birbirlerini yesinler. Böyle bir tabir yöntemi olmaz. 
 
Zaten ayette Biz gösterdik denmiyor, ben görüyorum deniyor. Henüz çocuk yaşta olan İsmail’de bunu 
Allah7ın bir emri zannediyor. Çünkü Resul bir babası var. “ Emrolunduğun şeyi yap” diyerek teslimiyetini 
sergiliyor. 
 
Yapılması gereken rüyayı birebir taklit değil, tabir etmektir, yorumlamaktır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Saffat 37/103) 

ََّمَلف 	ِۚنی۪بَجْلِلُ ھََّلتَو اََملَْسا آ
 

Felemmâ eslemâ vetellehu lilcebîn(i) 
 

Böylece ikisi de  teslim olunca,  onu alnı üzerine yatırdı. 
 
Şimdi ayette Allah’a teslim olunca şeklinde bir ifade geçmemesine rağmen malesef meallerin çoğu 
parantezli ve parantezsiz olarak Allah’a, Allah’ın emrine, Allah’ın takdirine teslim oldular şeklinde ilaveler 
yapmışlardır. 
 
Doğrusu; Hz. İbrahim ve oğlu rüyaya teslim olmuştu. Çünkü bir üstteki ayette rüyadan bahsedilmekte, 
Allah lafzı yok ki hiç burada. 
 
Şimdi evlada hasret Hz. İbrahim’e ilerlemiş yaşında hediye edilen oğlan çocuğu,hele de bu çocuk ilerde 
erdemli ve Nebi olacak bir evlat ise tam bir göz aydınlığıdır. Halil olan İbrahim’e bu güzel hediyeyi verenin 
uğruna evladı adanmalı, yani kurban edilmelidir. Allah’ın yolunda sen evladını adarsan, evladını kurban 
etmiş olursun. 



 

 

 
Kurban, çocuğun Allah yolunda yetiştirilmesidir. O yolda kullanılmasıdır. Hz.Meryem’de adanmış bir 
çocuktu. Mesela Hz. İsmail’i kullanarak, Kâbe’nin temellerini yükselterek inşaa edilmesi, çocuğun Allah 
yolunda kurban edilmesidir. 
 
Görülen rüyanın sembolik karşılığı yani tabiri şöyle yapılmalıdır. Halilullah olan İbrahim’de, sanki çocuk 
sevgisi gereğinden fazla olmaya başlamıştır. Veya çoçuk dünyaya kurban edilmek üzeredir. Bizde bazen 
evlatlarımızı daha iyi kariyeri olsun, daha fazla para kazansın diye manevi olanların dışında, maddi 
olanlara kurban edebiliyoruz. Yani evladımızın ensesine bıcağı dayayabiliyoruz. Mahalle baskısı, çevre 
baskısı, çocukları ya boşver namusul, erdemli olacağına, köşeyi dönen biri olsun şeklinde bir bakış bizde 
sebep oluyorsa, biz çocuğumuzun ensesine bıcak dayamış oluyoruz. 
 
Birde çocuklarını aşırı sevenler var. Burda şu da olmuş olabilir. Bu çocuğa karşı ilgini, sevgini biraz azalt, 
diye bir tabirde yapılmış olabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Saffat 37/104) 

َی َْناُ هَانَْیدَانَو 	ُۙمی۪ھٰرْبِا آ
 

Venâdeynâhu en yâ ibrâhîm(u) 
 
Ve ona  nida ettik."Ey İbrâhîm!" 
 

 

(Saffat 37/105) 

	َنی۪نِسْحُمْلا يِزَْجن َكِلٰذَك اَّنِا َۚایْءُّرلا َتْقَّدَص َْدق
Kad saddekte-rru/yâ(c) innâ keżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 

 
 Sen rüyaya sadık kaldın. Muhakkak ki Biz, muhsinlere karşılığını  işte böyle veririz. 
 
Hz.İbrahim kayıtsız şartsız, rüyaya değil Allah’a sadık kalmalıdır. Muhsin bir kul olduğundan, Allah 
tarafından, Biz denilen melekler ile nida edilerek bir cinayet işlemesine, bir evlat katılı olmasına engel 
olunmuştur. Çünkü İbrahim muhsin bir kuldu. Muhsin bir kul olduğu için Allah onun bir yanlış yapmasına 
engel olmuştur. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

(Saffat 37/106) 

	ُنی۪بُمْلا اُ۬ؤَٰٓلبْلا َوَُھل َاذٰھ َِّنا
 

İnne hâżâ lehuve-lbelâu-lmubîn(u) 
 

Muhakkak ki bu, elbette açıklığa kavuşturan bir belâdır. 
 
“Belâ”, kelimesi, sıkıntı, dert, külfet manasındadır. Türkçemizde de kullanımı aynıdır. Kur’an’ı Kerim’de, 
Firavun’un israiloğullarına yaptığı korkunç işkenceler bağlamında kelime “ belân azim” formunda gelir. 
Azim bir bela. 
 
Ne yapmış Firavun? 
 
Ve sizi Firavun’un ailesinden kurtarmıştık ki onlar, size kötü mahkumiyetler yaşatıyordı, oğullarınızı kesip 
kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı, işte bunda azim bir bela vardır. Bakara suresi 49. Birde A’raf suresi 141 de 
ve İbrahim suresi 6 ncı ayette kullanılmıştır. Azim bir bela. 
 
Bu ayette olduğu gibi mubin sıfatıyla(“ belâul mubin”) birlikte gelmiştir. 
 
“mubin”, kelimesi sözlükte, kapalılığı ortadan kaldırıp açıklığa kavuşturmaktır. Açık seçik olan, açıklığa 
kavuşturan, açıklayan manalarına gelir. 
 
Bu olay, insan kurban geleneğini bitirmek için yaşanmış bir sıkıntı yani beladır. Amacı insan kurban olayını 
ortadan kaldırmak. Bela ya imtihan demek yanlıştır. 



 

 

 

(Saffat 37/107) 

	ٍمی۪ظَعٍ حْبِذِبُ هَانَْیَدفَو
 
 
 

Ve fedeynâhu biżibhin ‘azîm(in) 
 

Ve ona azâmetli bir kurbanı fidye verdik. 
 
Yanlış Meal : 
 
Diyanet işleri Meali : Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık. 
 
Ayette gecen “zibh”, kurbanlık, kurban edilen şeyin adı. Kelimedeki “zen”harfi “zibh” şeklinde üstün 
olursa mastara dönüşüyor. Azim bir kurbanlık diyor. Yani azametli bir kurban. Fakat meallere 
baktığımızda “büyük bir kurbanlık” diyerek meallendiriyorlar. 
 
Azim başka bir şeydir, kebir başka bir şeydir. Kebir bir kurbanlık verdik deseydi, sen onu büyük olarak 
meallendirirdin. Bu kelime ile kurbanlığa kazandırılan “kadr-i kıymet”in, “değerin” ifadesidir, azim bir fidye. 
Yoksa bedenen, fiziki bir büyüklüğü ifade etmez. Bazen biri bir tosun keser, diğerinin ufak bir koça gücü 
yeter, onun kestiği daha azim bir kurbandır. Niye? Onların etleri, kanları Allah’a ulaşmaz. Senin takvaan 
Allah’a ulaşır. Oyüzden burada cüsse anlatılmıyor. Azim’e sen “ büyük bir kurbanlık” diye 
meallendiremezsin. 
 
Kadrinin değerinin büyüklüğü, fidye olmasından yahut da kabule mazhar olmasından ötürü azim 
denmiştir. 
 
Hz. İbrahim’in rüyasına teslimiyeti örnek alınacak bir hareket midir? İbret alınması gereken bir hatamı dır? 
 
Hz. İbrahim’in rüyasına teslimiyetiörnek alınması gereken değil, ibret alınması gereken bir hata 
olduğundan, “mükafat “ yerine ayette “ fidye” kullanılmıştır. Kurbanlığı mükafat olarak verdik demiyor 
Rabbimiz, fidye diyor. 
 
“fidye”, tutsaklıktan kurtulmak için verilen bedeldir. Hz. İbrahim, bir şeyin tutsağında, pençesinde, hatta 
bilinçaltındaki bu düşüncelerden dolayıda bunlar rüyalarına aksediyor. Bundan kurtulması için ödemesi 
gereken bedeldir fidye. 
 
Geleneğin esaretinden kurtulmak için ödenmesi gereken fidyeyi de Hz. İbrahim ödemiştir. Veya adam 
yemin ediyor, yeminini bozduğu için fidye ödüyor. 

 

(Saffat 37/108) 

	َنی۪رِخْٰالا يِف ِھَْیلَع َانْكََرتَو
Ve teraknâ ‘aleyhi fî-l-âḣirîn(e) 

 
Ve sonrakiler arasına onu  bıraktık. 
 



 

 

Bu anlatımı, bir ibret vesikası olarak sonrakilere bıraktık denmektedir. 

 

(Saffat 37/109) 

	َمی۪ھٰرْبِا ىٰٓلَع ٌمَالَس
Selâmun ‘alâ ibrâhîm(e) 

İbrâhîm’e selâm olsun! 
 
Buradaki “selam” bizim dilimizdeki kullandığımı “merhabalaşma” değildir. Bu kullanım Yasin suresinde 
şöyle ifade edilmektedir.  
 
 
 
Yani Allah onlara selam söyledi. Meleğe diyor, melekte gelip onlara diyor ki “ Allah sana selam söyledi”. 
Bu değil. 
 
“Selam”, barış, huzur, esenlik, saadet, af, mağfiret manalarını kapsıyor. “ Selam” sözü ise “selamet içinde 
kurtulmanın garantisi.” Bu ahiret boyutunda. 
 
Bir de dünya boyutunda var. Yani sen bir barış adamısın. Sen selameti, sulhu insanlara yayan, bu 
değerlere inanan birisin. Mesela cennetin diğer adıda daruselamdır.  
 
 
 
 
 
Hz. İbrahim, insan onuruna aykırı olan inançlardan kendisini halis kılmış, muhlis olmuş ve halim olmayı 
önceleyerek bir barış insanına dönüşmüştür, zaman içerisinde. 
 
Yani putları kıran, cebirle işlerini halleden İbrahim’den, halim olan cezalandırmada acele etmeyen bir 
İbrahim’e zaman içerisinde kemale doğru bir terbiye , bir eğitim ve öğretim sürecinden geçmiştir. 

 

(Saffat 37/110) 

 َنی۪نِسْحُمْلا يِزَْجن َكِلٰذَك

(e)sinînhlmu-ke neczîKeżâli 

Muhakkak ki Biz, muhsinlere işte böyle karşılığını veririz! 

 

(Saffat 37/111) 

	َنی۪نِمْؤُمْلا َانِدَابِع ْنِمُ ھَّنِا
İnnehu min ‘ibâdinâ-lmu/minîn(e) 



 

 

 
Muhakkak ki o, Bizim inanan kullarımızdandır. 
 
Surede tekrar gibi görünen bu ayetler, pasajda anlatılan olaylarla birlikte okunmalıdır. Başkalarına ihsanın, 
iyiliğin erdemine inanan kullar başlarına gelen belaları, sıkıntıları ibretlik bir ders gibi görüp,hatalarında ısrar 
eden değil, hatalarından dönecek erdemi gösterenlerdir. 
 
Burada Hz. İbrahim, başına gelen belaları bir ders olarak gördüğü için, o bela mubin bir belaya ,ahsen bir 
belaya dönüşüyor. Eğer sen ondan ibret almazsan, o sürekli tekrar eder ve azim bir bela olur. 
İsrailoğullarının düştüğü hatada olduğu gibi. 
 
Hata da ısrar değil, hatadan dönme halim sıfatın ve ihsanın bu dünyada iken bizleri çok daha büyüyecek 
çok daha bizi sıkıntıya sokacak günahlardan ve kötülüklerden de koruduğunu anlıyoruz. Evlat katili 
olmasına bu sıfatlar engel olmuş oluyor. 

 

 

 

 

 

 

 

(Saffat 37/112) 

	َنی۪حِلاَّصلا َنِم ا/یَِبن َقٰحْسِاِبُ هَانْرََّشبَو
 
 

Ve beşşernâhu bi-ishâka nebiyyen mine-ssâlihîn(e) 
 

Ve Biz, onu salihlerden bir Nebî olan İshak ile müjdeledik. 
 
Şimdi İshak ismi ilk defa Meryem suresinin 49 ncu ayetinde geçmekte. Daha sonra nüzulda Sad suresi 45 
ve İbrahim 30 da bunları okuyacağız. İlk anlatılan kıssa, Hz. İsmail iken burada İshak’a geçti. 
 
“İshak” kelimesi, gülüyor, gülümsüyor manasındaki “Yashak”tan geliyor. Bunun nedeni, Resul meleklerin 
annesine İshak’ı müjdeledikleri zaman doğurma devresini aşmış olan annesi Sara’nın bu habere 
gülümsemesidir. Hud suresi 69-71 de bu var. Gülümsediği için böyle bir isim ile anılıyor. 
 
Annesi-babası gülümsüyor diye bir mana koymamışlar, bir isim koymamışlar. Oradaki olay ona isim oluyor.  
Bundan dolayı, İshak’a Yashak ismi verilmiş. Dikkat edilirse isimler, fiillerden türeyen sıfatlar. 
 
Bunun en tipik örneği saf suresinin 6 ncı ayeti. Saf suresi 6 ncı ayette, Hz. İsa’nın kendisinden sonra gelecek 
ve ismi Ahmed olan bir resulü müjdelediği şeklinde bu meallendirilmiştir. Bütün meallerde hemen hemen 
böyledir. 
 
Ancak kendisinden sonra Resul olarak ismi Kur’an’ı Kerim’de 4 kez geçen Hz. Muhammed gelmiştir. 
 



 

 

Saf suresi 6 da Hz. İsa diyor ki  fakat Kur’an’ı Kerim’de 4 
defa Muhammed’den bahsediliyor, Ahmed’den değil.  
 
Kur’an’da ve sahabelerden gelen rivayetlerde, Hz. Muhammed’i Ahmed ismi ile çağıran yoktur. Zaten, 
Ey Ahmed! Şeklinde hitap eden bir ayette yoktur. 
 
Müfessirler bu çıkmazı çözmek için Hz. Muhammed’e Ahmed , Mahmud gibi göbek isimler veya lakaplar 
üretmek zorunda kalmışlardır. 
 
Aslında Ahmed’de, Mahmud’da, Muhammed’de “hamade” kökünden türeyen, yani “hamd”den 
türeyen kelimelerdir ve övülen manasına gelen isimlerdir. 
 
Aynı manadaki isimlerin göbek ismi, ikinci isim olarak konulması, ne rivayetten ne de mantık açısından bir 
delili yok. Bana Kemal demişler, bir de Kamil diyorlar. Yaşar , Yaşayan 
 
Yapılması gereken, bu isimleri meallendirirken şu şekilde meallendirmektir. “ Ve Meryem oğlu İsa şöyle 
demişti : “Ey İsrailoğulları, Muhakkak ki ben elimdeki Tevrat’ta olan, herşeyi tasdik eden ve benden sonra 
gelecek olan , ismi çok övülen bir Resul ile sizi müjdeleyen Allah’ın Resulü’yüm.” 
 
Yani Ahmed’i meallendireceksin. Yoksa sıfat, zaman içerisinde birilerine isim olduğu için farklı 
anlaşılmalara neden olur. 

(Saffat 37/113) 

	ٌ۟نی۪بُم ۪ھِسَْفنِل ٌمِلاَظَو ٌنِسْحُم اَمِھِتَّیُِّرذ ْنِمَو َۜقٰحِْسا ىٰٓلَعَو ِھَْیلَع َانْكَرَابَو
 

Ve bâraknâ ‘aleyhi ve ’alâ ishâk(a)(c) vemin żurriyyetihimâ muhsinun vezâlimun linefsihi mubîn(un) 
 

Ve O’na ve İshak’a bereket verdik. Ve ikisinin zürriyetinden hem muhsin olan hem de kendine 
apaçık zulmedenler var. 
 
Allah’ın çocukla müjdelemesi bereket midir? Allah’ın çocukla müjdelemesi bereket değildir. Zira 
zürriyetten muhsinler çıkabileceği gibi, zalimlerde çıkabilir. Burada Kur’an, zihni bir inşaa 
gerçekleştirmekdir. Dikkat edilirse ayette muhsin ile kendisine göz göre göre zulmedenler karşılıklı zıt olarak 
yerleştirilmiştir. Zira yapılan her iyilik ve güzellik, aslında en başta insanın kendine yaptığı iyilik ve güzelliktir. 
Cimrilik, kıskançlık ve egoistlik en büyük zulmü yine kendine yapandır. 

(Saffat 37/114) 

	َۚنوُرٰھَو ىٰسوُم ىٰلَع اََّننَم َْدَقلَو
 

Velekad menennâ ‘alâ mûsâ ve hârûn(e) 
 

Ve and olsun ki Musa (A.S)’ı ve Harun (A.S)’ı ni’metlendirdik. 
 
Yukarıda bereket olarak nitelenen ilahi yardım, burada ni’met olarak isimlendirilmiş. Çünkü bu ilahi 
yönlendirme ve yardım, burada hayati önem taşıyan bir nimet olarak Hz. Harun ve Hz. Musa’nın hayatını 
kurtaracak.
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Saffat 37/115) 

	ِۚمیَ۪ظعْلا ِبْرَكْلا َنِم اَمُھَمَْوقَو اَمُھَانْیََّجنَو
Ve necceynâhumâ ve kavmehumâ mine-lkerbi-l’azîm(i) 

 
Ve ikisini ve onların kavimlerini azâmetli bir alt üst oluştan kurtardık. 
 
O yüzden bu bir nimettir. İlahi yönlendirme ve yardım, sizi o alt üst oluştan kurtaran bir nimettir. 76 ncı 
ayette bu ifade aynen Hz. Nuh için kullanılmış. Yani doğal afet ve tufandan kurtulması için kullanılmıştır. 
 
Burada da tagutlaşmış Firavun tuğyanından kurtulmaları manasında yine aynı kelimeler seçilmesi 
manidardır. Zira su gibi iktidarda nimettir. Bu imkanı doğru kullanmak insanların hayatını kurtarabileceği 
gibi, had ve hududu bilmemek onları zulüm ve haksızlığa gark edecektir. 

 
(Saffat 37/116) 

	َۚنی۪بِلَاغْلا ُمُھ اُوناََكف ْمُھَانْرََصنَو
Ve nasarnâhum fekânû humu-lġâlibîn(e) 

 
Ve onlara yardım ettik. Böylece gâlip gelenler onlar oldu. 
 
Buradaki “nasar” kelimesi, elde etmek istenen şeyi , elde etmek için yapılan yardımı ifade ediyor. 
 
Kur’an’ı Kerim’de yardımcı olarak Allah’ın yeteceği söylenir, Allah’ın el-nasir diye bir esması var. 
 
Neden Allah yardımcı olarak yeter? 
 
Zira yaşamın saadet içinde geçmesi için, gerekli yasaları belirleyen yine Allah’ın kendisidir. Öncelikle Allah 
tarafından belirlenen yasalara, sünnete uygun tercihler yapmak, insanı hem nefse hemde iç ve dış 
şeytanlara galip kılacaktır. O yüzden ilahi yardıma uyanlar, yasalara uyanlar galip gelecektir. 
 
Mekke’de bir avuç müslüman bu ilahi vaatler sonucunda zafere ulaşmış, kısa zamanda arapistanın 
sınırlarını aşan İslam toplumu dünyanın büyük bir kısmına da hakim olmuştur, Allah’ın yasalarına inandıkları 
için. 
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(Saffat 37/117) 

	َۚنیَ۪بتْسُمْلا َبَاتِكْلا اَمُھَانَْیتٰاَو
Ve âteynâhumâ-lkitâbe-lmustebîn(e) 

 
Ve ikisine  açıklayan kitabı verdik. 
 
Buradaki el-kitap, verilen ve öğretilen öğretinin tamamını ifade eden bir kelime. Yani ayetlerin, öğretinin 
tamamı. Alametten ayeti ayıran, ayetin değişmeyen alamet olmasıdır. Ayetler sadece kitapta yazan 
değil, tabiatta mahlukatı da kapsar. 
 
Dolayısıyla ayetleri doğru okuyanlar, hayatı, ölümü ve imtihanı açıklığa kavuşturur. Hayatı 
anlamlardırmaya başlar. Hayatın amacını öğrenen Hz. Musa ve Hz. Harun köleleşmiş, ezilen İsrailoğullarını 
yine Allah’ın yasalarına uygun olarak hem maddi hem zihni kölelikten kurtarmak için mücadele 
vermişlerdir. 

(Saffat 37/118) 

	َۚمیَ۪قتْسُمْلا َطاَرِّصلا اَمُھَانَْیدَھَو
Ve hedeynâhumâ-ssirâta-lmustakîm(e) 

 
Ve ikisini Sıratı Mustakîm'e hidayet ettik. 
 
Zulmü engellemek, köleleşmiş insanların sırtından saltanat devşirenlere karşı yine Allah’ın yasaları 
ölçüsünde mücadele etmek, dosdoğru yolu bulup onda ilerlemektir. Sıratı müstakime hidayet etmek 
budur. Yolu bulman yetmez, o yolda ilerlemen lazım. 
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(Saffat 37/119) 

	َنی۪رِخْٰالا يِف اَمِھَْیلَع َانْكََرتَو
 

Ve teraknâ ‘aleyhimâ fî-l-âḣirîn(e) 
 

Ve sonrakiler arasında ikisini bıraktık. 
 
Bencilce yapılan ameller sadece yapanı bağladığından ne kalıcı olur ne de örneklik teşkil eder. Ancak 
kendi menfatine tersde olsa, başkalarını kurtarmak için yapılan islah edici ameller baki kalacaktır. 

 

(Saffat 37/120) 

	َنوُرٰھَو ىٰسوُم ىٰلَع ٌمَالَس
Selâmun ‘alâ mûsâ ve hârûn(e) 

 
Musa (A.S)’a ve Harun (A.S)’a selâm olsun. 
 
Hz. Nuh ve Hz. İbrahim gibi sıkıntılardan kurtularak selamete ulaşan diğer Resuller de, Hz. Musa ve Hz.  
Harun’dur. 

 

(Saffat 37/121) 

	َنی۪نِسْحُمْلا يِزَْجن َكِلٰذَك اَّنِا
İnnâ keżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 

 
Muhakkak ki Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız. 
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(Saffat 37/122) 

	َنی۪نِمْؤُمْلا َانِدَابِع ْنِم اَمُھَّنِا
İnnehumâ min ‘ibâdinâ-lmu/minîn(e) 

 
Muhakkak ki ikisi de Bizim inanan kullarımızdandır. 

 

(Saffat 37/123) 

	َۜنی۪لَسْرُمْلا َنَِمل َسَایْلِا َِّناَو
Ve-inne ilyâse lemine-lmurselîn(e) 

 
Ve muhakkak ki İlyas (A.S), mutlaka gönderilen (resûl)lerdendir. 
 
İlyas’ın kim olduğu konusunda farklı görüşler öne sürülmüştür. Hz. İsa, Hz. İdris veya Hızır olduğu konusunda 
görüşler öne sürülmüşse de bunlar spekülatif bilgilerden öte bir anlam ifade etmemektedir. Aynı isim, 
çoğul formunda da kulanılmaktadır (Saffat 130). Kitap ehli ona İlya demektedir ve Tevrat’ın son 
bölümlerinde İlya adlı bir Mesih beklentisine yer verilmektedir (Malaki,4-5;Hamdi Yazır, Hak Dini) 

 

(Saffat 37/124) 

	َنُوقََّتت ََالا ۪ٓھِمَْوقِل َلَاق ْذِا
İż kâle likavmihi elâ tettekûn(e) 

 
(İlyas A.S) Kavmine demişti ki: "Siz takvalı sahibi olmayacak mısınız?" 
 
Önce iman değil de takvaya kavmin çağrılıyorsa, burada doğal afetler yada yönetimsel bir zulüm söz 
konusu olabilir. 
 
Kur’an’ı Kerim’de, eğer bir kavim helak olacaksa, o kavme giden Resul, kavmi imana inanca 
çağırmaktan önce takvaya çağırır. 
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Yani bir felaket geliyor, bu felaketten sakınmayacak mısınız? Veya zulüm altında olan bir kavim ise onlara 
da siz takvalı olmayacak mısınız? der. Önce takvalı olma, sonra iman gelir. 

(Saffat 37/125) 

	َۙنی۪قِلاَخْلا َنَسَْحا َنوَُرَذتَو ًالَْعب َنوُعَْدَتا
Eted’ûne ba’len ve teżerûne ahsene-lḣâlikîn(e) 

 
Bırakıp o en güzel Yaratanı bir ba’le mi yalvarıyorsunuz? 
 
“ahsenel hâlikîn”, en güzel yaratıcı demektir. Şöyle bir soru aklımıza geliyor. 
 
Allah en güzel yaratıcıysa başka yaratıcılar mı var? Rabbimiz burada bir kıyas mı yapıyor? Aynen de 
öyle.  
Kıyas yapıyor. Çünkü akıl kıyasla çalışır. 
 
Dilimizdeki yaratma sıfatı sadece Allah’a izafe edilmenden dolayı buradaki kıyas bir çelişki olarak 
algılanmıştır. Hz. İsa’nın “hâlk” etmek fiilinin faili olarak Kur’an’ı Kerim Ali İmran suresi 49 da, Maide 110 da 
bu fiili Hz. İsa’ya isnatla kullanıyor. Yani Hz. İsa’da halk ediyor. Ne yapıyor ? Çamurdan bir kuş halk ediyor. 
Bunlarda bir put halk etmişler. 
 
Yoktan var etmek arapça da “Bedi” dir. Allah, göklerin ve yerin Bedi’sidir. Vardan var etmek, bir şeyi icat 
etmek, bir şeyi ortaya koymakta “hâlk” etmektir. Bizdeki karşılığı yaratmaktır. O nedenle bu şekilde 
kıyaslar kullanılması çok doğal. 
 
Allah “ Basir’dir, yani görür, insanda görür. Allah Semi’dir, duyar, insanda duyar. Allah Hâlıktır, bir şeyden 
bir şey Hâlk eder, insanda bir şeyden bir şeyi alır, hammaddeden birşeyler icat edebelir. Fakat sadece 
Allah “Bedi’dir, yoktan var eder.”İnsan yoktan var edemez. 
 
Akıl kıyas ile çalışır. Hz. İlyas’ta kavmine bir kıyas yaptırıyor. Elleriyle “hâlk” ettiği ba’le putuyla, kendilerini 
“hâlk” eden mutlak yaratıcının eser ve müesser farkını ortaya koyarak böyle bir cümle ifade ediyor. 
Yani  
“ sizin elinizle hâlk ettiğiniz put bu, ne duyuyor, ne işitiyor, ne görüyor hiçbirşey yapmıyor. Birde sizi “hâlk” 
eden o en güzel yaratıcı var, diye bir zihni kıyas la soru formatında yaptıklarının ne kadar saçma 
olduğunu gösteriyor aslında. 
 
Peki bu “ ba’le” kelimesi neden seçilmiş? 
 
“Ba’le” kelimesinin aslı, yağmurun senede ancak bir kaç kez düştüğü yüksek arazi demektir. Arapların 
anlayışında, bir başkasına herhangi bir açıdan üstün olan her şeye bu isim verilir. Örnek olarak Kur’an’ı 
Kerim’de “ba’le” kelimesini arattığımız zaman nerede çıktığına bakıyoruz. İstisnasız tüm ayetlerde “koca” 
manasında kullanılmış. Yani bir eşin kocası. Buda eşlerin bazı konularda fazilet bakımından farklı 
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olduğunu göstermek amacıyla bu kelime kullanılmış. Kur’an’da Bakara suresi 228, Hud 72 ve Nur 31 nci 
ayetlerinde toplam 6 yerde hep koca,kocaları, kocam, kocasının şeklinde “ba’le” kelimesi kullanılmış. 
 
Örnek verirsek; boşanmış kadınların üç ay hali beklemesinden bahseden Bakara suresi 228 de, bekleme 
süresi zarfında ve kadınların da istemesi durumunda eski eşlerinin onları almada diğer erkeklere göre 
daha “ba’le “ oldukları , yani daha üstün, daha öncelikli olduklarını ifade etmek için bu kelime 
kullanılmış. 
 
Hud suresi 72 de, Hz. İbrahim’in eşi kocasını göstererek “ ba’le” demektedir, ona. Yani o ihtiyar. Böyle bir 
sıfatla onu nitelemiş. 
 
Nur suresi 31 de de, kadınların ziynetlerini dışarda açmamaları , ancak kocalarının yanında daha serbest 
olabileceklerini ifade etmek için yine “ba’le” kelimesi kullanılmış. 
 
Bu nedenle “ba’le” kelimesi genelde, karı-koca ve çocuk bağlamında kullanıldığı için, “ba’le” putunun 
fonksiyonu kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Insanlar “ba’le” putundan çocuk istiyorlardı. Tıpkı 
günümüzde türbelere gidip çocuk isteyenler, çaput bağlayanlar gibi. 
 
Zira batıl inançlar, insanoğlunun anlamlandıramadığı sebep-sonuç ilişkisi kuramadığı alanlarda kendini 
gösterir. O zamanlar kocayla kadın bir araya geliyor, bir temasta bulunuyor, yeni bir nesil doğuyordu. 
Bunun fizyolojisini insanlar bilmedikleri için, bunun arkasına mitolojiler, efsaneler, değişik inançlar 
yerleştirmişler. Bu boşluğu böyle doldurmuşlardı. 
 
Bilhassa “ba’le”, Lübnan’da fenikelilerin en büyük erkek tanrısı olarak şöhret bulmuştur. Şam yakınlarıdaki 
bu şehre de bu nedenle “Balebekten” denmektedir. 
 
Fenikelelilerde tanrıları ba’le sayesinde edindikleri ve seçtikleri genç çocukları yine ona kurban eder, 
böylelikle denizlerde onun himayesini sağlamayı hedeflerlerdi. Fenikelilerin ilk doğan çocukları bazı 
kaynaklara göre ilk erkek çocuğu, tanrılarına kurban ettikleri iddia edilmektedir. Bu iddianın en büyük 
kaynağı ise yapılan arkeolojik kazılarda, tapınaklarda çok sayıda bebek kemiğinin bulunmasıdır. Ve eski 
yunan kaynaklarında da bu fikri destekleyen yazıtlar elimize ulaşmıştır. Yine tapınaklardaki “ba’le” 
putlarının karınlarının fırın şeklinde olduğu tespit edilmiş. Peki bu fırında ne yakıyorlar acaba? Uzmanların 
bu konudaki ifadelerine göre burada çocuklar yakılarak kurban ediliyordu. Işte çocuk kurbanı geleneği 
102 nci ayette Hz. İbrahim ‘in İsmail’i kurban etmesi bağlamında buraya getirilmiştir. 
 
Yani Rabbimiz bu yamuk tasavvuru düzeltmek için her dönemde Resullerini göndermiştir. Çocuk kurban 
edilmez. Bu zalim inanç kadim bir geçmişe sahip. Niye 126 ya bakalım : 
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(Saffat 37/126) 

َبٰا َّبَرَو ْمُكَّبَرَ َّٰ� 	َنی۪لََّوْالا ُمُكِئآ
 (A)llâhe rabbekum ve rabbe âbâ-ikumu-l-evvelîn(e) 

 
Allah, sizin ve evvelki babalarınızın Rabbidir. 
 
Demek ki, evvelki babalarından alınan batıl bir inanç var ve devam ediyor. Batıl inançlar toplumda 
çok büyük zulümlere yol açabilir. Her sahte inanç masum veya önemsiz gerekçelerle başlar ve kökleşir. 

 

(Saffat 37/127) 

	َۙنوُرَضْحَُمل ْمُھَّنَِافُ هُوبَّذََكف
Fekeżżebûhu fe-innehum lemuhdarûn(e) 

 
Böylece onu yalanladılar. Artık muhakkak ki onlar, gerçekten hazır 
 
"Böylece Hz.İlyas’ı yalanladılar. Hz. İlyas bebekler, çocuklar ölmesin diye onları uyarıyor. O en güzel 
yaratıcı size çocuklar veriyor, siz alıp onu ba’le putunun içinde yakıyorsunuz. 
 
“ hazır bulundurulacak olanlar” arapçada “muhdarûn” demektir. Hali hazırda o haliyaşayanlar demektir. 
Bu kelime genelde, dünyevi ve uhrevi azaplar bağlamında Kur’an’ı Kerim’de kullanılmış. Saffat suresinde 
tüm resullerin ortak yanı, maddi ve manevi her türlü azaptan sakınmaları ve sakındırmalarıdır. Ataları, körü 
körüne taklidin doğurduğu mantıksız şirk sistemi, hayatı yaşanmaz hale getirir, bu seçilen resullerde bizati 
bunlarla mücadele etmiştir. Hak ve hakikatleri yalanlamak sadece ve sadece zulmü üretir. Hali hazırda 
zulüm sistemi içinde bulundurulanların bir istisnası var. Yani muhdarûn olmayanların bir istisnası var. 128 
nci ayet bunu bize anlatıyor. 
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(Saffat 37/128) 

	َنیَ۪صلْخُمْلاِ ّٰ�َ دَابِع َِّالا
İllâ ‘ibâda(A)llâhi-lmuḣlasîn(e) 

 
Allah’ın halis (muhlis) kulları hariç. 
 
Muhlis, ihlaslı demektir. İhlaslı, atalardan gelen gelenekten kendini halis kılmış, arındırmış demektir. Yani 
onları sorgulamış, yamuk olanlardan kendini temizlemiş demektir. Muhlis içinde yaşadığı şirk kültüründen 
kendini bir şekilde halis kılan, onlardan arınıp, arındıranlar demektir. Bunlar hariç diyor. Onları körü körüne 
takip etmedikleri için, bu zulüm sistemi içinde hazır bulunmazlar. 

 

(Saffat 37/129) 

	َنی۪رِخْٰالا يِف ِھَْیلَع َانْكََرتَو
Veteraknâ ‘aleyhi fî-l-âḣirîn(e) 

 
Ve sonrakiler arasında onu bıraktık. 
 
Böylece İlyas peygamberde diğer Resuller gibi görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Bu resullerin sonrakilere 
bırakılmaları tamamen yaşadıkları coğrafya ile ilgilidir. Yoksa Kur’an’ı Kerim’de birçok resulün geldiği 
fakat çoğunun kıssasının anlatılmadığından bahsedilir. Ya da onların kıssasının anlatılmaması, onların 
önemsiz bir hayat yaşadıklarını göstermez. Sadece o bölgede tanınmadıkları için onlar ismen 
sayılmamıştır. 

(Saffat 37/130) 

	َنی۪سَایْلِا ىٰٓلَع ٌمَالَس
Selâmun ‘alâ ilyâsîn(e) 

 
İlyaslara selâm olsun. 
 
Farkettiniz mi? “ İlyas’a değil, ilyaslara”. “ilyasin”, arapçasındaki okuyuş, ilyasın çoğulu olarak 
anlaşılmıştır. 
  
İlyaslar, ilyas ve onun yolundan gidenler anlamına geldiğini Ferrari de kabul etmiştir. 
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Kur’an, isimlere değil bu isimlerin savunduğu manalar üzerinden maksatcı bir anlatım yapar. Ilyasin 
şeklindeki kıraatı tercih ederek, bununla Hz. Ilyas ve onun yolundan gidenleri kastettiğini düşünmekteyiz. 

 

(Saffat 37/131) 

	َنی۪نِسْحُمْلا يِزَْجن َكِلٰذَك اَّنِا
İnnâ keżâlike neczî-lmuhsinîn(e) 

 
Muhakkak ki Biz, muhsinlere işte böyle karşılığını veririz! 
 
Muhsin, karşılıksız olarak ihsan eden, iyilik yapan demektir. 

 

(Saffat 37/132) 

	َنی۪نِمْؤُمْلا َانِدَابِع ْنِمُ ھَّنِا
İnnehu min ‘ibâdinâ-lmu/minîn(e) 

 
Muhakkak ki Lut, elbette gönderilecektir. 
 
Hz. İlyas ‘ın kıssası bitti, Hz. Lut’un kıssasına başlandı. Burada Hz. Lut’un kıssasından bir bölüm aktarılacak. 

 

(Saffat 37/133) 

	َۜنی۪لَسْرُمْلا َنَِمل اًطُول َِّناَو
Ve-inne lûtan lemine-lmurselîn(e) 

 
Ve muhakkak ki Lut (A.S), gerçekten gönderilmiş olan resûllerdendir. 
 
Hz. Lut’un ismini biz ilk defa Kaf suresi 13 ncü ayette işlemiştik. Ondan sonra nuzül sürecinde Şuara 
suresinde ve diğer surelerde onun hayatından kısa kesitler aldık. Hz. İbrahim’e ilk tabii olan da Hz. Lut 
olduğunu biliyoruz. 
 
Hz. Ilyas, insan  kurbanı ve putculuk ile mücadele etti. Hz. Lut da Hz. İbrahim’e ilk tabii olarak  yoldaşlık 
yaptı. 
  
Onunla beraber bir yolculuğa çıktı. Aynı dönemde yaşamış resullerdendir. 
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(Saffat 37/134) 

َُھلَْھاَوُ هَانْیََّجن ْذِا 	َۙنی۪عَمَْجا ٓ
İż necceynâhu ve ehlehu ecma’în(e) 

 
Onu ve onun ailesini, topluca kurtarmıştık. 
 
Bu felaketten toplu olarak kurtulmak ve toplu olarak kurtulmak için çalışmak çok önemli. Yani bireysel bir 
kurtuluş yok. Düşünün yaşadığımız bir bölgede afet olacak, siz bunun bilgisini alıyorsunuz ve kimseye 
birşey söylemeden çıkıp burayı terk ediyorsunuz. Bu yerilen bir davranış. Bu bilgi, başkalarıyla paylaşılıp, 
kaç kişinin daha hayatını kurtarabilirse, o kadar kişinin hayatını kurtarıp, Resullerin o bölgeyi terk etmesi 
lazım. 
 
“Onu ve onun ailesini”. Peki bu aile Hz.Lut’un kanbağı ile olan çocuğu, eşi, babası, annesi veya 
akrabaları mı? 
 
Aile kelimesinin anlamı, biri olmadan diğeri ayakta duramayan demektir. Yani birini alınca diğeri yıkılıyor. 
Tek başına bir kişiye aile denmez. Yine buradaki aile kullanımı Hz. Nuh’ta da olduğu gibi, onun yolundan 
gidenler, dayanışma içinde olanlar manasına geliyor. Yani Lut’a destek verenler, dayanışma içinde 
olanların hepsi Lut’un ailesidir. Kan bağı olsun veya olmasın. 
 
“ecmain” kullanımı, felaketten toplu olarak ailece kurtulmanın önemini anlatır. Şimdi bir istisna koyacak 
ailesine. Neden kan bağıyla veya evlilik yoluyla oluşan aile değil, çünkü 135 şöyle diyor : 

 

(Saffat 37/135) 

 َنیِ۪ربَاغْلا يِف اًزوُجَع َِّالا
(e)lġâbirîn-İllâ ‘acûzen fî 

Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç. 
 
Acuze kadın, Hz. Lut’un eşidir. Acuz kelimesi yaşlı, aciz demektir. Ayette geride kalıp 
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(Saffat 37/136) 

	َنی۪رَخْٰالا َانْرََّمد َُّمث
Śumme demmernâ-l-âḣarîn(e) 

 
Sonra diğerlerini dumura uğrattık. 
 
Ayette sözü edilen azabın, tektonik bir çökme olduğunu, volkanik patlamaya bağlı taş yağmuru 
olduğunu daha önce Neml suresi 58 de okumuştuk. 

 

(Saffat 37/137) 

	َۙنیِ۪حبْصُم ْمِھَْیلَع َنوُّرَُمَتل ْمُكَّنِاَو
Ve-innekum letemurrûne ‘aleyhim musbihîn(e) 

Ve muhakkak ki siz, sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz 

 

 

(Saffat 37/138) 

	َ۟نُولِقَْعت ََالَفا ِۜلْیَّلاِبَو
Vebilleyl(i)(k) efelâ ta’kilûn(e) 

 
Ve gece de. Hâlâ akıl etmez misiniz? 
 
Demek ki bu bölge bir kavşak noktası. Her sabah ve her akşam uğradıklarına göre. Ticaret yollarının 
geçtiği bir nokta. Kervanların hala uğraması, temiz su kaynaklarının hala orada varlığını sürdürdüğü. 
Uğramanıza rağmen neden ibretle oraya bakmıyorsunuz, o yaşananları okumuyorsunuz şeklinde bir 
anlatım var. 
 
Kur’an, aklın parçadan bütüne ulaşarak kıyas yapmasını sürekli faal kalmasını ister. O yüzden “ Hâlâ akıl 
etmez misiniz?” der. 
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(Saffat 37/139) 

	َۜنی۪لَسْرُمْلا َنَِمل َُسنُوی َِّناَو
Ve-inne yûnuse lemine-lmurselîn(e) 

 
Ve muhakkak ki Yunus (A.S), elbette gönderilenlerdendir. 
 
Felaketten toplu olarak kaçan ve tedbir üreten Hz. Nuh ile bu pasaj başladı, yine doğal felaketlerden ve 
ahlaki bozulmalardan kendini halis tutan Hz.Lut örneği ile devam etmektedir. Sayılan Resullerin, yani 
Hz.Nuh, Hz. İbrahim, Hz.Musa ve Harun, Hz. İlyas ve Hz. Lut’un ortak yanı bir şekilde yaşadıkları bölgeden 
hicret etmek zorunda kalan resuller olmalarıdır. Hz Nuh el-Kerbil Azim denen tufandan kendini korumak 
için gemi yapmıştır. Hz. İbrahim yanan ateşten kaçmıştır, Hz. Musa ve Harun yine aynı bu surede el-Kerbil 
Azim denen Firavun’un zulmünden kaçmıştır. Hz. İlyas, azabın içinde hazır bulunanlardan yani muhterun 
denilen kişilerden halis kendini uzak tutmuştur. Hz. Lut da altı üstüne getirilen demmara dediğimiz o 
felaketten kendini ve ailesini kaçarak kurtarmıştır. Burada seçilen resullerin tamamında böyle bir ortak 
payda var. 
 
Pasajın son resulü Hz.Yunus. Bundan sonra resullerin kıssası bitmektedir. Burada Hz. Yunus kıssasının yer 
alması , yukarıda sayılan resullerile ortak bir yanının olduğunu göstermekte. Demek ki Hz. Yunus’ta bir 
şeyden kaçıyor. 
 
Zaten cümleler ortak seçilmiş. Yani Saffat suresinin 123 ncü ayeti ve 133 ncü ayetindeki Hz. İlyas ve Hz. 
Lut için kullanılan cümleler burada Hz. Yunus için kullanılmıştır. Diyor ki : “ Ve muhakkak ki Yunus, elbette 
gönderilenlerdendir.” 
 
Yunus, ibranice “Yuhan”, güvercin manasına geliyor. Yahudulikte Yunus kıssasanı size anlatacağım, 
aklımızdaki Yunus kıssası ile bunun ne kadar örtüştüğünü anlayacağız. Yani aklımızdaki Yunus’u hangi 
anlatım oluşturmuş, anlayacağız. 
 
Tevrat’ın anlatımına göre Yunus, tanrı tarafından peygamber olarak Ninova halkına, kötü yoldan 
dönmemeleri takdirde 40 gün sonra helak edileceklerini bildirmek üzere gönderilir. Fakat Yunus İsraillilerin 
düşmanı olan Ninova halkını uyarmak istememiştir. Böylece ilahi emre uymayıp, Tarşişe (Bizim şu an Tarsus 
dediğimiz bölge) gitmek amacıyla Yafa’dan bir gemiye binmiştir. Bunlar israilli değil, o zaman ben bunları 
uyarmayayım, 40 gün sonra bunlar doğal afetten yok olup gitsinler. Böyle de bir iftira ile başlamaktadır. 
 
Denizde büyük bir fırtına çıkınca gemideki ağırlıklar denize atılmış. Bu felaketin kimin yüzünden başlarına 
geldiğine dair, gemi kaptanı yolcular arasında bir kurra çekmiş ve kurra Yunus’a isabet etmiş. Yunus ibrani 
olduğunu bildirerek, gerçeği anlatmış ve fırtınanın sebebinin Ninovalıları uyarmadan kaçmak olduğunu 
itiraf etmiş ve denize atılmasını istemiştir. 
 
Yunus denize atılınca fırtına dinmiştir. Rabbin emri ile onu büyük bir balık yutmuş, Yunus 3 gün 3 gece 
balığın karnında kalmıştır(Yunus Bab I). Balığın karnında iken Allah’a niyazda bulunmuş, Allah duasını 
kabul etmiş ve balık onu karaya kusmuştur (Yunus Bab II) 
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Tekrar Ninovaya gönderilen Yunus, halka yakında kendilerine ilahi azabın geleceğini bildirmiş, ancak yine 
halktan itibar görmemiştir. Azap günü gelince olacakları görmek için şehrin dışına çıkmış ve bir çardak 
yaparak orada oturmuştur. Fakat bu sırada Ninova halkı Tanrı’ya iman etmiş, kötülüklerden vazgeçmiş, 
oruç tutmuş, affedilmeleri için dua etmişler. Tanrı’da onları affetmiştir (Yunus Bab III). 
 
Tanrının bu iradesi, Yunus’un gücüne gitmiş. Bu defada yalancı çıktığı için ölmek istediğini bildirmiş ve 
canını alması için Tanrı’ya yalvarmıştır. Tanrı’da Yunus’u o kötü durumdan kurtarmak için onun 
yanındabir” kikayon bitkisi” bitirmiş. Kur’an’daki adı ile “yaktin ağacı”. Fakat ertesi sabah bitki bir anda 
kurumuş. Bitkinin kurumasına üzülen ve güneşin etkisi ile bayılan Yunus yine ölmek istemiş. Tanrı ona :” Sen 
emek verip büyütmediğin bir kikayon otuna açıyorsun da, Ben Ninova’ya acımayayım mı?.O şehirde 
sağını solunu ayırt etmeyen yüzyürmibinden fazla insan ve çok sayıda hayvan var “demiş. (Yunus Bab III, 
4-11) 
 
Ayrıca o dönemde Asurluların içinde farklı inançların olduğu için farklı anlatımlar gelmektedir. Onlara 
göre :  
“ Su tanrısı “ enki” denilen bir tanrı var. Denizlerdeki fırtınaları ve diğer doğal afetlerin sebeplerini , 
günahlara ve Tanrı’nın azabına bağlamışdır. Sebep-sonuç ilişkisini kuramadıkları için , fırtınanın neden 
olduğunu bilmiyor, yıldırımın neden düştüğünü bilmiyor ve bunları değişik Tanrılara bağlıyorlar. Ve bu 
tanrıları hoşnut etmek için onlara habire ibadet ediyor,kurban sunuyor. 
 
Zira, insanlar anlamlıramadıkları , sebep-sonuç bağlantısı kuramadıkları doğal olaylarının bir anda 
oluşmasını sürekli izoterik, mistik,mitlerle tanımlamaya çalışmıştır. Yunus kıssasında da , fırtınaya yakalanan 
geminin batmaması için çekilen kura sonucu Yunus’un suya atılarak, enki ye kurbanı anlatıldığı 
savunulmuştur.Enki nin de gönderdiği balığın onu yutmasıyla fırtınanın dindiği anlatılır. 
 
Görüldüğü gibi bu anlatımların içinde hakikat barındırmasına rağmen, olağanüstülükler ve tabiat 
olaylarının oluş mekanizmalarındaki bilinmezlikler, kıssayı fantastik bir efsaneye dönüştürmüştür. 
 
Acaba Kur’an ne diyor ? 
 
Kur’an’da Yunus’tan bahseden diğer bir ayet Enam Suresi 86ncı ayettir. Sadece ismen geçiyor. “ İsmail’i, 
Elyassa’yı, Yunus’u ve Lut’u alemlere faziletli kıldık”. Bu kadar. Yani Hz. Ilyas, Hz. Yunus, Hz. Lut neden 
alemlerden üstün tutulmuş? Çünkü bir hayat yaşamışlar, bir tecrübe yaşamışlar. O tecrübe ile bir seviyeye 
gelmişler. Şimdi Yunus’u Nebi ve Resul yapan o sürecin bir kısmını bizlere Hakim Kur’an’ı Kerim anlatacak. 
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(Saffat 37/140) 

	ِۙنوُحْشَمْلا ِكُْلفْلا َىلِا ََقَبا ْذِا
İż ebeka ilâ-lfulki-lmeşhûn(i) 

Dolu gemiye kaçtığı zaman, 
 
Buradaki “fulk”, gemi manasına gelmektedir.” meşhûn” ise içinde insanların ve erzakların dolu olduğu 
mekan manasına gelmektedir. “ Fulkil meşhûn”, tabiri bu ayetin dışında, bir de Şuara suresi 119 ncu 
ayetinde Hz. Nuh’un gemisi için kullanılmıştır, dolu gemi diye. Yasin Suresinin 41 nci ayetinde de “zürriyetin 
dolu gemiyle taşınmasıyla kurtulmasından bahsediyor.” Yine Nuh’un gemisiyle alakalı. Yani Nuhun 
kıssasının anlatımı, Yunus kıssasının anlatımında da var. 
 
Demek ki bir fırtına olacak, bir afet olacak ve burda bir kaçmak var. Dolu gemiye kaçmak. Kur’an, 
İsrailiyat ve mitlerden uzak olarak, Kur’an’ı Kur’an ile okuduğumuzda bu ayette dolu gemi detayının 
neden verildiği ortaya çıkmaktadır. Zira pasaj Hz.Nuh ile başlamış ve yine Hz.Yunus anlatımıyla 
sonlanmıştır. Demek ki üstteki anlatımla alttaki anlatımın bir paydası olacak. 
 
Hz. Yunus’un yaşadığı bölgede büyük bir tufan kopmak üzeredir. Bunun işaret ve alametlerini doğru 
okuyan Yunus, apar topar kaçmıştır. Zira ayetteki “kaçma” kelimesi “ebeka” fiili ile ifade edilmiştir. Bu 
kelimenin kökü de, efendisinden kaçan köle manasına gelir. 
 
Peki Hz. Yunus neden böyle bir yolu tercih etmiştir? 
 
Cevabı daha önceden anlatılan Kalem Suresindedir. Çünkü Kalem suresin de Hz. Yunus anlatılmıştır. 
Orada şöyle anlatılmıştır. “Artık Rabbimin hükmüne sabret (Ey Muhammed , Allah Resulüne söylüyor). Ve 
balık sahibi gibi olma. O, çok hüzünlü, gamlı olarak nita etmişti. Rabb’inden ona bir nimet) Buradaki 
nimet, Hz. Musa ve Hz. Harun’a verilen yönlendirme ile aynı .Vahiy nimeti ile Hz. Yunus salihlerden 
olmuştur.)  (demek ki bu olaylar yaşandıktan sonra Rabb’i onu Resul olarak seçiyor)  Böylece onu 
Salihlerden kıldı ( Salih, başkalarını kurtaran kişi demektir. Islah eden amel yapanlar demektir. Kendini 
düşünene ,bencil olana salih denmez. Felaketi başkalarına haber veriyorsan, sen salih bir kişi oldun 
demektir. ) ” (Kalem suresi 48-50) 
 
Salih kendi dışındakilerin iyiliği, sulhu ve barışı için gayret eden, insanlığın faydasına ameller ortaya koyan 
kişileredenir. Hz. Yunus, afetten önce çevresindekilere kızgın ve öfkelidir. Öfkelenme ve kızma sebebini 
de Yunus 98 ‘de “ akıllarını kullanmamaları olarak “ okuyoruz. 
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(Saffat 37/141) 

	َۚنی۪ضَحْدُمْلا َنِم َناََكف َمَھاََسف
Fesâheme fekâne mine-lmudhadîn(e) 

 
Artık kura çekti. Bu yüzden ayağı kaydı, 
 
Hz. Yunus’un tezi, tek başına dolu gemi ile salih-i selamete çıkmaktı. Tez, Afetten kurduldum, gemiye 
bindim, kurtuldum idi. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Başına olmadık olaylar geliyor. Ancak 
insanların hayatı üzerine yaptığı tasarruf, onun hayatını kumara atan bir resmi dönüşmüştür. Öfke ile 
duygusallıkla yaptığın bir karar, insanların hayatına mal olabilir. 
 
Yalnız kendi için yaşayan ve sadece kendini korumaya çalışan insan iyi bir hayata hiç bir zaman 
ulaşamaz. En iyi insanlar bile bencilce düşüncelerden uzak değildir. Çünkü bencillik bizim DNA mızda var. 
Biyolojik beden kendini koruma ve hayatta kalma güdüleriyle nesiller boyu bu şekilde neslini devam 
ettirmiştir. 
 
Bu en temel güdünün karşısında durabilmeyi öğrenenler ancak başkalarına bunu öğretebilir. O yüzden 
Hz.Yunus’un böyle bir imtihan ve eğitim sürecinden geçmesi gerekir. Hz. Yunus kendini çok 
düşünüyormuş, o yüzden eğitim sürecine alınmış. Bencillikten hayatta yaşadığımız sıkıntılar bizi olgunlaştırır. 
 
Hz.Musa’nın başından geçen sıkıntılardan sonra Rabbimiz : “ Onu kendim için yetiştirdim” diyordu. Burda 
da Hz.Yunus’ta bir Resul potansiyeli var, fakat bunun önündeki en büyük engel, bencilliği ve biraz 
duygusal olması. Bunlar da bu tarz sıkıntılar ile törpüleniyor. Ve Allah’ın istediği Resul prototipi, modeli, 
şahsiyeti ortaya çıkıyor. 

 

(Saffat 37/142) 

	ٌمی۪لُم َوُھَو ُتوُحْلاُ ھََمَقتْلَاف
Feltekamehu-lhûtu vehuve mulîm(un) 

 
Böylece kendini kınarken balığın ağzında kaldı 
 
Yani “ ben ne yaptım” diye öz eleştiri yaparken, balığın ağzında kaldı. Bu ilgili ayette yutma anlamına 
gelen “ibtele” fiilinin değil de, ağzında kaldı manasındaki “ eltekame” fiilinin kullanılması çok önemli bir 
inceliktir.  
 
Balık onu yutmamış. Balık ona saldırmış. Balık onu yemek istemiş. Fakat bunu başaramamış. Ayrıca 
Kur’an’da bu manayı doğrulayacak sahih bir ifadenin mevcut olmadığı için, buradaki bana “yuttu” 
değil, ağızda kaldı veya ağzına aldı olmalıdır. Sindirim başlamamış. Bakınız 143 diyor ki: 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Saffat 37/143) 

	َۙنیِ۪حّبَسُمْلا َنِم َناَكُ ھََّنا َٓالَْوَلف
Felevlâ ennehu kâne mine-lmusebbihîn(e) 

 
Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı. 
 
  
Tespih ne demek ? Allah’ı tespih  mi ? Burada Allah lafzı geçiyor mu ? O zaman biz tesip kelimesini, lügat 
manasını ile bunu tefsir etmemiz lazım. 
 
Tespih; bir varlığın yaratılış gayesi istikametinde hareket etmesidir. “Sebbih” kelimesi, sebeha fiilinin emir 
kipidir. Bu kelimenin sülasi kökü (arapça fiillerin 3 harften oluşan köklerine de bu ad verilir.) sebaha fiilidir. 
Sebaha, sözlükte yüzme, uzaklaşma, kulaç atma gibi kök anlamlara gelir. 
 
Eğer o, kulaç atmasaydı, hayatta kalmak için, yaratılış amacına uygun hareket etmeseydi, balığın 
midesine gidecekti. 
 
“Göklerde ve yerlerde ne varsa, tüm varlık Allah’ı tespih eder” ne demek? Yaratılış amacına uygun 
hareket eder ve hayatta kalmaya çalışır. Hayatta kalma güdüsü en temel güdüdür. Bencillikten farklıdır. 
 
Gülün kokuşu, suyun akışı, ateşin yakışı, bülbülün ötüşü, güneşin doğuşu, ayın batışı, yağmurun yağması, 
ağacın meyve vermesi hepsi TESPİHtir. 
 
Ayette Yunus’un kendini kurtarma ve hayatta kalma içgüdüsü ile yaptığı caba ifade edilmiştir. Eğer 
balığın 
  
ağzından kurtulmasaydı, böyle bir caba göstermeseydi......144 ncü ayet açıklıyor. 

 

(Saffat 37/144) 

	َنُوَثعُْبی ِمَْوی ىٰلِا ۪ٓھِنَْطب ي۪ف َثَِبَلل
Lelebiśe fî batnihi ilâ yevmi yub’aśûn(e) 

 
Muhakkak ki diriliş gününe kadar onun karnında kalırdı, 
 
Kur’an, ölüm ve diriliş arasında zamansal bir fark koymuyor. Öldüğün zaman hemen diriliş gününe atlıyor. 
Zira ölen için zaman durmuştur. Hz. Yunus’un balığın karnından, batınından inmesi, hayatını kaybetmesi 
ve sindirilmesi demek olduğundan, tekrar diriliş gününe kadar kendinde olmayacağı, gayet sade, basit 
bir şekilde ifade edilmiştir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Saffat 37/145) 

	ٌۚمی۪قَس َوُھَو ِءآََرعْلاِبُ هَانَْذَبَنف
Fenebeżnâhu bil’arâ-i vehuve sekîm(un) 

 
Böylece onu, bitkin halde boş araziye attık, 
 
Bitkin halde, çünkü çabalıyor. Hayatta kalmak için uğraşıyor. Bitkin bir şekilde araziye attık. Bencillerin 
sonu budur. Bunu Mümeze suresi 4 ncü ayette de okuyoruz. 
 
El-arâ; çıplak arazi demektir. Yani herhangi bir ağaçın, herhangi bir bitkinin gölgesinin olmadığı bir yer 
demektir. 
 
Bu konu Kalem suresinde şöyle işlenmiştir:  
 
 
 
 
Şimdi bu nimeti 146 da okuyacağız : 

 

(Saffat 37/146) 

	ٍۚنی۪طَْقی ْنِمً ةَرَجَش ِھَْیلَع َاْنَتبَْناَو
Ve enbetnâ ‘aleyhi şeceraten min yaktîn(in) 

 
Ve onun üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, 
 
Kur’an’ı Kerim, atlamalı, parçacı bir anlatıma sahiptir. Aralarda yıllarda geçse iki ayetle özetler. Ağaç 
sünnetullah gereği bir anda büyümez. Bunun örneği yoktur. Ayrıca güneşten gölgelenmek için ağaç 
değil, Kur’an’ı Kerim’de bulut anlatılmıştır. Bunu Bakara suresi 57 de İsrailoğullarının bulutla 
gölgelenmesinden okuyabiliriz. 
 
Kısa süreli gölgelerde bulut yeterli iken, kabak cinsinden ağaç niye. Buradaki “Yaktin” kelimesi, bir yerde 
ikame etme manasına gelir. Yaktin ağacı, bir yerde ikamet etmesine sebep olan tarım ürünü. Hz. Yunus 
belirli bir süre bu arazide kalarak barındığı, bir gölgelik, sığınak bulduğu ifade edilmiştir. Bu ağaç veya 
bodur bitki, Hz. Yunus’un belirli bir süre tarımla uğraştığı bilgisini de anlatıyor olabilir. 
 
Başından geçenleri düşünmesi için toplumdan uzaklaşarak inziva hayatı yaşaması sonucunda vahiy 
alarak nimetlendirilmiştir. 
 
Şimdi Allah’ın Resul’ü sıfatı ile görev yerine gönderilecektir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Saffat 37/147) 

	َۚنُودیَ۪زی َْوا ٍفَْلا َِةئاِم ىٰلِاُ هَانْلَسَْراَو
Ve erselnâhu ilâ mi-eti elfin ev yezîdûn(e) 

 
Ve onu yüz bin hatta daha fazlasına gönderdik, 
 
Hz. Yunus yeni gidiyor Resul olarak. Ondan önce burda bir felaket kopacağını anlayan basiretli bir insan, 
fakat onları uyarmak yerine kaçmayı tercih etmiş. Felaketi görüyor, maddi manevi bir felaket gelecek 
buraya. 
 
Ayetteki “ev”edatı,  genellikle “veya” diye tercüme edilmiştir. Yani “yüzbin” veya “daha fazla”.  
 
 
 
Halbuki bu edat, burada olduğu gibi “ hatta” anlamınada gelir demiş Suyuti. Fakat sorumuzun cevabı 
değil. Sabit bir rakam değil de yüzbin hatta daha fazla denmesinin nedeni,etki edeceği nüfusun sadece 
şehirle sınırlı kalmayacağı, davetin kabulü ile bu sayının biranda cevre şehirlere hatta ülkeye yayılma 
potansiyelinin katları ile artacağına bir gönderme yapılmıştır. 

 

(Saffat 37/148) 

	ٍۜنی۪ح ىٰلِا ْمُھَانْعَّتََمف اُونَمَٰاف
Feâmenû femetta’nâhum ilâ hîn(in) 

 
Artık inandılar. Böylece onları kısa bir süre metalandırdık. 
 
Meta, geçici dünya imkanları için kullanılır Kur’an’ı Kerim’de. Onunla namaz kıldılar mı? Ona inandılar. 
Neyine inandılar? Bir felaketin geleceğine inandılar. Yani aşağılayıcı bir azabın onlara geleceğine 
inandılar. Bu azabı Kur’an’ı Kerim’de Yunus Suresinin 98 nci ayetinde okuyoruz :  
 
 
 
 
Yani o bölgede bir tufan kopacaktı. Onlar o bölgeden kaçınca, uzaklaşınca veya tedbirlerini alınca artık 
o azaba uğramamış oldular. Hz. Yunus’un vahiy destekli bilgilendirmeleri ülkenin kısa vadeli dünyevi 
refahını ve uhrevi huzurunu tesis etmiştir. 
 
Âlûsî’nin Tevrat’tan aktardığı bilgiler göre Hz. Yunus’un gönderildiği şeir, bugünkü Irak sınırları içinde 
kalıntıları bulunan Ninova şehridir. Aynı bilgilere Hamdi Yazır ve Mevdudi de eserlerinde yer vermektedir. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Saffat 37/149) 

	َۙنُوَنبْلا ُمَُھلَو ُتَاَنبْلا َكِّبَرَِلا ْمِھِتَْفتْسَاف
Festeftihim elirabbike-lbenâtu velehumu-lbenûn(e) 

 
Artık onlardan açıklama iste: “ Kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı? 
 
Festeftihim  İfadesi , fetva iste, bilgi iste, haber iste diye mealenderinler var. Açıklama istenen konu “ 
kızlar Rabbinin de, oğlanlar onların mı? 
 
Neden haber iste? 
 
Gelen emirle, onlardan gaybi haberlerin istenmesi, aslında gaybi bildiğini iddia edenlerin mutlaka 
sorgulanması gerektiği prensibine dayanıyor. Biz bunu Saffat suresi 11 nci ayette işlemiştik. Yani sana gayb 
ile ilgili birileri birşey söylüyorsa, mutlaka onları sorgula. Onlardan fetva iste, onlardan haber iste. Bu 
öğrenmek amacıyla değil, bu onların hiçbir şey bilmediğini onlara göstermek içindir. 
 
Yukarıda özellikle Hz. İbrahim ve Hz. İlyas üzerinden verilen “evladın Allah’a kurban edilmesi” örnekliği 
üzerinden Mekkeli müşriklerin evlatları bağlamında, ortaya attıkları bu batıl inançlar soru formatanda 
Kur’an’ı Kerim tarafından eleştirilmektedir. 
 
Kızları diri diri gömerek, sonra onların melekler olduğunu iddia edip,kendini ve çevresini avutan müşrik 
kafa bunu cinayetine bir kılıf uydurmak için yapmaktadır. 
 
Mesela Deaş ve diğer dinsel terör örgütleri, kendi ideolojileri uğruna insanları ölümden sonrası ile ilgili, 
cennetle ilgili, ahiretle ilgili sürekli suistimal eder. Allah ile onları kandırır, bu şekilde emellerine ulaşırlar. 
Yaptıkları o cinayetleri, yaptıkları o zulmü böyle kamufle ederler. 
 
Kur’an’ın indiği dönemde de Mekkeli müşrikler özellikle Cüheyne, Huza, Beni Müleyh ve Beni Seleme 
kabileleri meleklerin Allah’ın kızları olduğunu iddia ediyorlardı. Bu inanç aslında baba, erkek ve güçlü 
tanrı tasavvuruna dayanmaktadır. 
 
Hayatı ve ahireti böyle okumalarının nedeni, güç, cinsiyet ve cinsellik odaklı sapık bir bakışa sahip 
olmalarıdır.  
Bunu Yunan mitolojisinde de yine aynısını görmekteyiz. Bu kadim bir sapmadır. 

 

 

 

 

 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 484 

  
 
 
 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Saffat 37/150) 

	َنُودِھاَش ْمُھَو ًاثَانِاَ ةَكِئٰٓلَمْلا َانَْقلَخ َْما
Em ḣalaknâ-lmelâ-ikete inâśen vehum şâhidûn(e) 

 
Yoksa Biz,  melekleri dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular? 
 
Farklı boyutun varlıkları olan meleklerin dişilik ve erkeklik gibi bir cinsiyetinin olmadığı bu ayette 
çok net olarak ifade edilmiştir. Yani bir şeyin dişisi yoksa erkeği de yoktur.  
 
Mesela Necm Suresi 27 de ahirete inanmayanlar, melekleri dişi isimlerle isimlendirdiler diye bir ifade var. 
Dişisi olmayanın erkeği olmaz. Zaten enerjinin, nurun, ışığın cinsiyeti olmaz. Yaratma ile birlikte gelmesinin 
nedeni, melekler cinsiyet üzerinden üremezler. Erkeği ve dişisi olmadığı için, bu şekilde yeni nesiller 
yaratılmaz. 

 

(Saffat 37/151) 

	َۙنُولُوَقَیل ْمِھِكِْفا ْنِم ْمُھَّنِا ََٓالا
Elâ innehum min ifkihim leyekûlûn(e) 

 
Dikkat edin! Onlar uydurmalarından dolayı mutlaka derler ki: 
 
Burada “ ifk” kelimesi geçmektedir. Biz bunu “ iftira” olarak değilde, uydurma olarak  meallendirdik. 
Çünkü Kur’an’da zaten Arapça bir kelime olan “iftira”, Enam suresinin 21 nci ayetinde “  “ 
şeklinde geçmektedir. Bu “ifk” aynı kökten, fakat farklı nüansları olduğu için biz de aynı kelime ile 
meallendirmek yerine ona yakın bir mana vermeyi tercih ettik. 
 
Burada gayb alemi, vahiy ile izah edilmezse, boşlukların batıl inanç ve hurafelerle dolacağı anlatılıyor. 
Buda küçük kızların gömülerek öldürülmesi veya erkeklerin tanrılara kurban edilmesi vahşetini doğuruyor. 
Siz gayb alanını boş bırakırsanız, orayı hurafeler, mitolojiler kesinlikle doldurur. O yüzden Kur’an başta 
zararsız olduğu için pek önem verilmeyen batıl inançların çıkış noktaları üzerinde önemle durmuştur. 
 
Kur’an’ı Kerim, gaybi uydurmaların, uyduranlar üzerinde olumsuz etkisine sürekli dikkat çeker. Yoksa 
Süphan olan Allah’a, kızları melek olarak isnat etmeleri veya Allah’a oğul isnat etmenin, Allah’a hiçbir 
zararı yok. Kur’an’ı Kerim’in bunları sürekli gündeme almasının nedeni, Allah’ın haremi olarak lanse 
etmek, Allah’a değil sonuçları itibariyle topluma zarar verdiği içindir. Bu zararı okuyacağız. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Saffat 37/152) 

ُّٰ�َ َدلَو 	َنُوبِذاََكل ْمُھَّنِاَو ۙ
Veleda(A)llâhu ve-innehum lekâżibûn(e) 

 
"Allah’a evlat!" Ve muhakkak ki onlar, kesinlikle yalancıdır. 
 
Bakın bu normalde tek bir cümle olması lazım. Fakat cümleler yanlış bölünmüş. Çünkü ayet numaraları 
beşeridir. 
 
“ Dikkat edin! Onlar uydurmalarından dolayı mutlaka derler ki :” demiş, 151 nci ayeti bitirmiş, sonra 152 
nci ayete demiş ki : “ Allah’a evlat!”, Allah doğurdu ünlem. Ve muhakkak ki onlar, kesinlikle yalancıdır” 
deyip, 152 yi devam ettirmiş. 
 
Normal de : “ Ve muhakkak ki onlar, kesinlikle yalancıdır” ifadesini 152 nci ayette oluşturması gerekirken, 
“ Veledallâhu (Allah’a evlat)!” isnat etmeyi, 152 nin içine dahil etmişler. 
 
Bu ayetin çevirilerinde “Velede” fiili genelde “doğurdu” şeklinde çevrilmiştir. Oysa fiil müzekkerdir ve 
Kur’an’ı Kerim’de müşriklerin Allah hakkındaki iddialarını “ doğurmak” şeklinde değil, genellikle “ çocuk 
edinmek” şeklinde dile getirmektedir. (Yunus 68, İsra 40, Kehf 23, Müminun 43, Zuhruf 16, Enbiya 26, Cin 
3) 
 
Müşrikler, kızları Allah’a yakıştırırdı, Yahudi ve Hristiyanlarda Allah’a oğul yakıştırırdı. Her iki sapmanın 
sebebi, kibir ile ilahlığa kalkışan beşerin, ona yetişemeyeceğini anlayınca, Tanrı’yı kendine benzetme 
cabası, gayreti olarak okumaktayız. 

 

(Saffat 37/153) 

	َۜنیَ۪نبْلا َىلَع ِتَاَنبْلا َىفَطَْصا
Estafâ-lbenâti ‘alâ-lbenîn(e) 

 

Kızları seçti mi oğlanların üzerine? 
 
Sürekli soru formatında onları eleştirilmekte. Her soru cevap için değildir. Bazı soruların içinde cevaplar var 
zaten. Direkt suçlayıcı değilde, düşünmelerini sağlayan bir süreç. Kur’an’ı Kerim’in üslubu böyle. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

(Saffat 37/154) 

	َنوُمُكَْحت َفْیَك ْ۠مَُكل اَم
Mâ lekum keyfe tahkumûn(e) 

 
Size ne oluyor? Nasıl hükmediyorsunuz? 
 
Yani küçük kızlarla harem kuran, erkek evlatları ile çetesini arttıran, güç ve şehvet odaklı müşrik kafanın 
Rabb tasavvuru da, bu yamuk kafanın tezahürü gibi. 

(Saffat 37/155) 

	َۚنوُرََّكَذت ََالَفا
Efelâ teżekkerûn(e) 

Hâlâ tezekkür etmez misiniz ? 
 
Hala tezekkür etmez misiniz, düşünmezmisiniz ? O zaman yukardaki ne oldu. Düşünmemenin ürünü oldu. 
Verilen hatalı hükümlerin tek sebebi, tezekkür etmemektir. İnsanın imanı, aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın 
imanı olmaz şeklindeki hadisi şerif bunu göstermektedir. Ancak İslam’a müntesip olduğunu iddia edenler, 
akıl ile düşünce ile bir şekilde imanı ve inancı zıt kutuplara yerleştirmişlerdir. Süreç içerisinde, Kur’an’dan 
sonraki dönemde. Yani gayb alanına aklımız ermez deyip, akıl ile imanı birbirinden zıt kutuplara 
yerleştirerek akıldan uzaklaşmışlardır. 
 
Aslında tüm bu kavramlar ve inanç ilkeleri akıl olmadan hiçbir anlam taşımamaktadır. O yüzden Allah 
Resulü diyor ki : “ Aklı olmayanın imanı olmaz.” 
 
Gayb alanından aklı sorgulamayı, delili çıkarttığımızda orası her türlü uydurma ve mitoloji ile dolacaktır. 
İşte melekleri Allah’a isnat etmeleri, Allah’a haşa harem kurmaları, oğul isnat etmeleri tamamen dinin 
içerisinden aklın çıkartılması sonucudur. 

(Saffat 37/156) 

	ٌۙنی۪بُم ٌناَطْلُس ْمَُكل َْما
Em lekum sultânun mubîn(un) 

 
Yoksa sizin apaçık bir sultanınız (deliliniz) mi var? 
 
Buradaki “sultân”, nüfuz ve etki altına alan bilgi demektir. Burada gayb alemi ile ilgili insanları yönlendiren, 
etkili bilgiye sahip olunup olunmadığı sorgulanmaktadır. Çünkü akıl bilgi ile çalışmaktadır. Sen tezekkür 
etmek istiyorsan sağlıklı bilgiye ihtiyacın var. Tezekkürün şartı, sağlıklı ve etkili bilgidir yani “sultân”dır. 
 
Şimdi sultan olarak isimlendirilen etkili bilgi ile kitabın bağı kurulacak: 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

 

(Saffat 37/157) 

	َنی۪قِداَص ُْمتْنُك ِْنا ْمُكِبَاتِكِب اُوْتَأف
Fe/tû bikitâbikum in kuntum sâdikîn(e) 

 
Eğer siz sadıklardansanız, o taktirde kitabınızı getirin. 
 
Kitap kelimesi, iki şeyi birbirine dikmek anlamına gelen “ ketip” mastarından türemiştir. Harfleri birbirine 
tutturarak anlamlı kelimeler oluşturmak, sonra elde edilen metinlerin bütününe Kur’an’ı Kerim kitap der. 
 
Bu ayette kitap, iddia edilenlerin, yazılı olarak mı yoksa şifai olarak mı atalardan bu bilgiye ulaştıklarını 
sorgulamaları içindir. Kur’an sürekli yazıya önem vermiştir. Çünkü sözün tahrifi yazının tahrifine göre daha 
hızlıdır. 

 

(Saffat 37/158) 

	َۙنوُرَضْحَُمل ْمُھَّنِاُ ةَّنِجْلا ِتَمِلَع َْدَقلَو ًۜابََسن ِةَّنِجْلا َنَْیبَوُ َھنَْیب اُوَلعَجَو
Vece’alû beynehu vebeyne-lcinneti nesebâ(en)(c) velekad ‘alimeti-lcinnetu innehum 

lemuhdarûn(e) 
 

Ve onunla cinler arasında nesep kıldılar ve and olsun ki cinler, hazır bulundurulacaklarını bildi. 
 
Öncelikle 149 ncu ayette kızlar Rabbine dedikten sonra, 150 de melekleri dişi olarak niteleyen müşrik aklın, 
haşa yaratana bir harem uydurmuş olması anlatıldı. Sonra bundan doğan evlatların yani nesebin de 
cinler olduğu iddia edildi. Bu ilişkinin uygunsuzluğundan dolayı doğan çocuklara da cin diyerek onları 
cehennemde hazır bulundurulacakları iddiası sebebi nüzulde bize aktarılmış oldu. 
 
Okuduğumuz ayet bunu üretenlerin, bu akıbete uğrayacağını ifade etmektedir. Kurulan nesep ilişkisinin 
sebebi insanların kendi menfaatidir. 
 
Şöyle ki, görünmeyen, bilinmeyen varlıklar uydurup, kurulan nesep iftirası ile bu varlıkların ilahi güçleri 
olduğu savunuluyor. Bu gücün, gaypten bilgi almak, şerlerden muhafaza etmek, nimet ve bolluk 
getirmek gibi pragmatik sahte karşılıkları ile insanların dini ile duyguları suistimal ediliyor. 
 
İnsanlar cinci hocalara neden gider ? Bunu düşünmek lazım. Yani bu durum, dün olduğu gibi bugün de 
malesef devam etmektedir. Allah’ı gereği gibi takdir edemeyenler, menfaatleri için hala cinciden, 
muskacı dan medet ummaktadırlar. Olmadık görülmedik varlıklar üretiyor, bundan Allah ile bir bağ 
kuruyor, o bağa ilahi bir güç atfediyor, o güç üzerinden seni suistimal ediyor. 
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Buna mukabil bizde, Allah’ın oğlu değil de (Müslümanlarda Allah’ın oğlu gibi bir sınıfsal yapı 
oluşturulmamıştır) Allah’ın velisi, Seyid gibi, yine üstünlükler üreten sınıfsalcı bir toplum düzeni hayal 
edilmektedir. Bu adam Allah’ın velisi, bunlar gavslar, bunlar kutuplar. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü diğer 
kullardan biraz daha kalbur üstü olmak gerekir. Allah ile kullar arasında aracılar. 
 

(Saffat 37/159) 

	َۙنُوفَِصی اَّمَعِ ّٰ� َناَحْبُس
Subhâna(A)llâhi ‘ammâ yasifûn(e) 

 
Allah, onların vasıflandırmalarından Sübhan’dır (münezzehtir). 
 
Süphan kelimesi, gufran gibi mastar, noksanlıklardan ve aciz sıfatlardan uzaklaşmak, arındırmak demektir. 
Sonuç olarak insanın Rabb tasavvuru, onun şahsiyetini, kişiliğini yansıtan bir ayna gibi. İnsanlara tepeden 
bakan, güçe ve iktidara tapan birinin Rabbi, zalim bir kral iken (bunu deistlerde görebilirsiniz), şehvetini 
ilah edinen bir ahlaksızın ilah tasavvuru, sınırsız ahlaksızlığı yapabilen, teşvik eden veya buna izin veren bir 
ilahtır. Bunun amacı, ahlaksızlığını, kendi zulmünü, en yüce değer koyucu seviyesine 
çıkarıp,meşrulaştırmaktır. Bak! Rabb izin verdi. Bak! Rabbin de küçük kızlardan haremi var. Beni neden 
yadırgıyorsun. 

 

(Saffat 37/160) 

	َنیَ۪صلْخُمْلاِ ّٰ�َ دَابِع َِّالا
İllâ ‘ibâda(A)llâhi-lmuḣlasîn(e) 

Allah’ın muhlis kulları hariç. 
 
Kendi ilgi, meyil ve algıları nasıl olursa olsun,yaratan konusunda tasavvurunu, ihlas ve münezzehlihle arı 
duru tutanlar, zamanla inandıkları Rabbin esma ve fiillerinden nasiptar olurlar. O yüzden bu ayette onlar 
hariç tutulmuşlardır. 

(Saffat 37/161) 

	َۙنُوُدبَْعت اَمَو ْمُكَّنَِاف
Fe-innekum vemâ ta’budûn(e) 
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Artık  muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. 

(Saffat 37/162) 

	َۙنی۪نِتَاِفب ِھَْیلَع ُْمتَْنا آَم
Mâ entum ‘aleyhi bifâtinîn(e) 

 

Onun aleyhinde, kimseyi fitneye düşürecek değil. 
 
161 ve 162 nci ayetler bir cümle olması gerek. Fakat iki ayete bölünmüştür. O zaman sultan olan kitap 
indikten sonra, gayp ile ilgili batıl inançların oluşturduğu baskı, fitne hafiflemiştir. Çocukların kurban 
edilmesi ve suistimalinden tutun, karışık nesep ilişkilerinin din kisvesi içinde meşrulaştırmaya çalışanlara 
kadar, insanın insana yaptığı Rabblik girişimleri ile hayatın cahime dönmesi azalmıştır. 
 
Peki neden azalmıştır ? Bitmemiştir ? 
 
Zira , 163 ü okuyorum : 

 

(Saffat 37/163) 

	ِمی۪حَجْلا ِلاَص َوُھ ْنَم َِّالا
İllâ men huve sâli-lcahîm(i) 

 
Cahime yaslanan o kimseler hariç. 
 
160 ncı ayetten sonra 3 ayette Allah’ın ilkelerine ihlasla bağlı olanla da baskı, fitne ile onları yollarından 
ayrılamayacakları ifade edildi. Burada bir istisna koydu “ Sadece cahime yaslanan ve ondan 
nemalananlar hariç” dedi. 
 
“Cahim”, maddi manada çukurda yanan ateş iken, manevi manada, kişiyi ateşe sürükleyen insanın 
karanlık yüzüdür. Mesela; şehvet, kıskançlık, açgözlülük, kibir ve azgınlık bunlardan sadece bir kısmıdır. 
 
Yani bunlara dayananlar, yaslananlar hariç. İyiliğe, sulha insani erdemlere dayanmayan ve cahim 
denen bu olumsuz sıfatlara sırtını dayar. Zira bunlara yaslanmadan insanları fitneye, baskıya düşüremez. 
Kitabı neden tahrif ettiler, niye müşeşabihini oluşturdular, bunlardan dolayı. 
 
İnanç ve korkuları suistimal etmenin yolu cahime sırtı dayamaktır. 
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Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Şimdi cahime sırtını dayayanların, iddiaları ve bahaneleri 169 ncu ayete kadar, bir nefeste okuyacağımız 
cümlelerle ifade edilmiş. Farklı birşey araya girmiyor. 

(Saffat 37/164) 

َّنِم اَمَو 	ٌمُولْعَم ٌمَاقَمُ َھل َِّالا آ
Vemâ minnâ illâ lehu makâmun ma’lûm(un) 

 
Ve bizden kimse yoktur ki, onun malum bir makamı olmasın. 
 
Burada “bizden” dediği kim? Müfessirler melekler demiş. Ama yukarıdaki diyor ki “ cahime yaslanan o 
kimseler hariç” ve diyerek 164 ncü ayete bağlıyor. Ayette “ ve “ ile başlaması bir gruba işaret etmesi ve 
bu grubun bizden kimse yokki ifadesi ile istisna bırakmadan topluca değerli bir makamda olduğunu iddia 
etmesi bize izah edilmiş. 
 
Bu ifadeler, müminlerin kuracağı ifadeler mi? Hayır. Çünkü hiçbir mümin Allah’ın katında kendisinin bir 
makamı olduğunu iddia edemez. 

 

(Saffat 37/165) 

	َۚنوُّفآَّصلا ُنَْحَنل اَّنِاَو
Ve-innâ lenahnu-ssâffûn(e) 

Ve muhakkak ki biz, mutlaka (Allah’ın huzurunda) saf saf duranlarız. 

 

(Saffat 37/166) 

	َنوُِحّبَسُمْلا ُنَْحَنل اَّنِاَو
Ve-innâ lenahnu-lmusebbihûn(e) 

Ve muhakkak ki biz, mutlaka tesbih edenleriz. 
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(Saffat 37/167) 

	َۙنُولُوَقَیل اُوناَك ِْناَو
Ve-in kânû leyekûlûn(e) 

Ve elbette diyorlardı ki : 

 

(Saffat 37/168) 

	َۙنی۪لََّوْالا َنِم اًرْكِذ َاَندْنِع ََّنا َْول
Lev enne ‘indenâ żikran mine-l-evvelîn(e) 

Keşke bizim katımızda evvelkilerden bir zikir  olsaydı. 

 

(Saffat 37/169) 

	َنیَ۪صلْخُمْلاِ ّٰ�َ دَابِع اَّنَُكل
Lekunnâ ‘ibâda(A)llâhi-lmuḣlasîn(e) 

(O zaman) mutlaka biz, Allah’ın muhlis kullarından olurduk. 

 

(Saffat 37/170) 

	َنوَُملَْعی َفْوََسف ۪ۚھِب اوَُرفََكف
Fekeferû bih(i)(s) fesevfe ya’lemûn(e) 



 K u r ’ a n - ı  K e r i m  M e a l i  v e  T e f s i r i                                        S a y f a  | 492 

  
 
 
 

Doğrusunu Allah bilir…. 

 

Böylece O’nu örtbas ettiler. Bu yüzden yakında bilecekler. 
 
 

(Saffat 37/171) 

	َۚنی۪لَسْرُمْلا َانِدَابِعِل َاُنتَمِلَك َْتَقبَس َْدَقلَو
Velekad sebekat kelimetunâ li’ibâdinâ-lmurselîn(e) 

 
Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için Bizim kelimelerimiz geçmişti. 
 
Yani senden önceki Resullerde aynı bu tarz itirazlarla, bu tarz örtbaslarla karşılaştı. Kelimenin önceden 
geçmesi, gönderilen Resuller için sünnetin, yasanın değişmediğini ifade etmek içindir. Her Resul’e iman 
eden ve onun getirdiğini inkar ve örtbas etmek isteyen, çıkarcılar, menfaatciler her dönem olmuştur. 
Buna rağmen Rabbin kelimeleri onlara yardım etmiştir. 

 

(Saffat 37/172) 

	َۖنوُروُصْنَمْلا ُمَُھل ْمُھَّنِا
İnnehum lehumu-lmensûrûn(e) 

Muhakkak ki onlar, mutlaka yardım edilenlerdi. 

 

(Saffat 37/173) 

	َنُوبِلَاغْلا ُمَُھل َاَندْنُج َِّناَو
Ve-inne cundenâ lehumu-lġâlibûn(e) 

 
Ve muhakkak ki gâlip  olanlar, mutlaka Bizim ordularımızdır. 
 
Allah’ın orduları ne? Bu insanlar ne ile savaştı ? Niye kaybetti? Dikkat ederseniz “Benim” demiyor, Bizim 
diyor.” Allah kendisine “Bizim” dermi? “ Benim ordularım” demesi lazım. Bizim diyor, çoğul kullanıyor. 
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Buradaki “nâ” zamiri ile çoğul kullanılmas, “ benim değil de, bizim ordularımızın” denmesi, ilahi yasaları 
ve tabiat güçlerin dahil edilidiği bir süreç ile galibiyetin gerçekleştiğini ifade ediyor. 
 
Saffat suresi bunun örnekleri ile doludur. Hz. Nuh’un suyun ve tufanın kanunlarına, güçlerine, melekelerine 
uygun ürettiği tedbir karşısında tabiatın melekutuna kafa tutan kavminin akıbeti. 
 
Hz. Yunus’un hayatını kurtaran tespihi. Hz.lut ve ona inananların, kavmini bekleyen felaketten doğru 
zamanda uzaklaşması ve diğer kavimlerin helakına sebep olan şiddetli deprem, fırtına, sel gibi doğa 
olaylarının tamamı Rabbin ordularına dahil edilmiştir. 
 
Orduyu oluşturan askerler, sadece maddi değil, insanın içine yerleştirilmiş manevi ve psikoloji yasaları da 
kapsar. Bunlar Rabbin güçleri, yani ordularıdır. 
 
Bu güçleri doğru okuyan Hz. İbrahim’i kibir abidesi bir infazdan bu güçler kurtarmıştır. Hz. Musa ve Hz.  
Harun’u, kendisini ilah zanneden bir zalimden bu güçler kurtarmıştır. Psikilojik ve sosyolojik güçler. 
 
Hz.İlyas’ı putların önünde ahmaklaşan kavmin elinden Allah kelimeleri ile seçip, alemlere faziletli kılmıştır. 
Şimdi de aynı orduların, Allah Resulü Hz.Muhammed’i düşmanlardan psikolojik ve sosyolojik orduların nasıl 
koruyacağı anlatılıyor. 
 

 
(Saffat 37/174 

	ٍۙنی۪ح ىّٰتَح ْمُھْنَع َّلََوَتف
Fetevelle ‘anhum hattâ hîn(in) 

 
Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir. 
 
Ki, Rabbin psikolojik ve sosyolojik orduları sana yardım etsin. Allah Resulü’ne verilen bu emrin sebebi, 
sözün bittiği yerde olmalarıdır. Allah’ın insana ve topluma koyduğu psikolojik ve sosyolojik yasalar, yani 
Allah’ın orduları, herkesin gözleri önünde işini yapacaktır. 
 
O yüzden diyor ki: 
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(Saffat 37/175) 

	َنوُرِصُْبی َفْوََسف ْمُھْرِصَْباَو
Ve ebsirhum fesevfe yubsirûn(e) 

 
Ve onları gözle! Yakında onlar da görecekler. 
 
Gerçekten tarih bunun örnekleri ile dolu. Resul’ün yaptığı emir bi’l maruf nehy-i anil münker, yani 
kötülüklerden alıkoyuyor, iyilikleri emrediyor. Bu iyilikleri yapın diyor. Bununla savaşmak aslında fıtratla 
savaşmaktır. Bu anda yapılması gereken, muhatabın iç hesaplaşması için ona zaman tanımak, bu 
süreçte de onlardan gaflet içerisinde olmamaktır. Yani onları terketmeden yüz çeviriyorsun. Gözün yine 
onların üzerinde 

 

(Saffat 37/176) 

	َنُولِجَْعتَْسی َانِبَاَذعَِبَفا
Efebi’ażâbinâ yesta’cilûn(e) 

 
Hâlâ azabımızı acele olarak mi istiyorlar? 
 
İşte bu ayet bizim bu olanların, süreç içinde gerçekleştirildiği gösteren delil ayetimiz. Allah’ın orduları olan 
yasalarla savaş, bir anda değil, onlara karşı savaşanı yavaş yavaş eriterek mağlup eden bir süreçtir. 
 
Ancak müşriklerin beklentisi, gökten inen askere benzeyen melekler, insana benzeyen melek ordular. Yani 
azabı olağanüstülüklerle bekliyorlar. Allah diyor ki : “ Yasalarımız yavaş yavaş işliyor. Psikolojik ve sosyolojik 
sözcük yasalarımız işliyor.” Gerçekten de Mekke’nin fethi böyle oluyor. Kan dökmeden Mekke 
fethediliyor. 
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(Saffat 37/177) 

	َنیَ۪رذْنُمْلا ُحَابَص َءآََسف ْمِھِتَحاَِسب َلََزن َاذَِاف
Fe-iżâ nezele bisâhatihim fesâe sabâhu-lmunżerîn(e) 

 
Onların sahasına indiği zaman, artık uyarılanların sabahı ne kötü oldu! 
 
“ Uyarılanların sabahı” diyerek, artık bunun birde ahiret boyutuna vurgu yaptı Kur’an’ı Kerim. Yani 
bağlamda, doğal bir afetle helak olan bir kavimden bahsedilmemektedir. Burada uyarılan Hz. 
Muhammed’in çevresindekilerdir. Onların sahası yaşadıkları bölge ve mecazende gündemleridir. 
“Sabah” kelimesi de, muhatapların “ölümden sonra” dirilip gafletten uyanacakları hesap gününe bir 
göndermedir. 
 
Buna göre ayetin ilgili cümlesi, uyandırılmış olmalarına rağmen aydınlanmayı tercih etmeyenlerin ahiret 
sabahında aydınlandıklarında durumları ne kötüdür, şeklinde anlatım devam ediyor. 

 

(Saffat 37/178) 

	ٍۙنی۪ح ىّٰتَح ْمُھْنَع َّلََوتَو
Vetevelle ‘anhum hattâ hîn(in) 

 

Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir. 
 
174 ncü ayet ve devamında “ artık bir süre kadar onlardan yüz çevir ve onları gözle” emri dünya için 
geçerli idi. Buradaki iki ayetteki (178-179) iki emir ise artık bunun ahirette sonlanacak ve hesap gününe 
bırakılması gerektiğini anlatıyor. 
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(Saffat 37/179) 

	َنوُرِصُْبی َفْوََسف ْرِصَْباَو
Ve ebsir fesevfe yubsirûn(e) 

 
Ve gözle! Yakında onlar da görecekler. 
 
“Yakında” dediği, öldükten sonra , anında hemen hesap gününün başlaması. 

 

(Saffat 37/180) 

	َۚنُوفَِصی اَّمَع ِةَّزِعْلا ِّبَر َكِّبَر َناَحْبُس
Subhâne rabbike rabbi-l’izzeti ‘ammâ yasifûn(e) 

 
Rabbin izzet sahibi. Onların vasıflandırdığı şeylerden de Senin Rabbin Sübhândır. 
 
Kur’an’ı Kerim’den bir pasaj okuduğu zaman hocalar o pasajın bitiminde şu üç ayeti okurlar.  
 
“ Süphane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Vel hamdu lillahi rabbil alemin.” 
 
İşte bu üç ayet Saffat suresinin son üç ayetidir. Bu üç ayet ile sonlandığı için Saffat suresinin konusu artık 
başka bir sure ile devam etmeyecek. Hurufu mukatta ile başlayacak gelecek sure. Bu üç ayet onu 
anlatıyor.  
 
Yani ben konuyu bitirdim. Artık o kesik harflerle, işaretlerle yeni bir bölüm, yeni bir ayet başlayacak. Sâd 
suresi olabilir, secde suresi olabilir. 
 
“Senin Rabbin izzet sahibi”. Yani öyle harem kuran, kız çocuklarını kendine melek edinen bu izzetin, bu 
şerefin dışında bir şey”. Demek ki böyle bir Rabbe inanmak,seninde izzetli olmanı sağlıyor. İzzet,kişinin 
izzet ve değerini anlatır. Onu zillete düşmekten alıkoyan bütün üstünlükler, yücelikler ve sahip olunan 
imkanlardır. Bu ifade yukarıdaki bağlamla anlam bütünlüğü taşımaktadır. İnançlara,kişilerin izzet ve 
şereflerine,haysiyet ve onurlarına uzanan eylem ve söylemler sözün bittiği noktadır. 
 
O yüzden Allah Resulü’ne “ artık onlardan yüz çevir” deniyor. Yapılması gereken, onların seviyesine 
inmek değil, onlardan yüz çevirmektir. 
 
Taşa,puta ve ölümlü şahıslara, güce, paraya, nefse,hevaya tapanlar, bunların peşinden bir ömür 
harcayanlar aslında kendi izzet ve onurlarının seviyesini de açığa vururlar. Sen paraya tapıyorsan, senin 
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izzetin para kadardır. İzzet sahibi Rabb inancı, kişinin haysiyet ve onurunu daima diri tutup, kendisine 
yakışmayan tutum ve davranışlardan uzak durmayı ve yaratanı tenzih etmeyi sağlamaktadır. 

 

(Saffat 37/181) 

	َۚنی۪لَسْرُمْلا َىلَع ٌمَالَسَو
Ve selâmun ‘alâ-lmurselîn(e) 

 
Ve gönderilen resûllere selâm olsun. 
 
İzzet ve şeref sahibi Rabbe iman ederek, hayatında sulhu ilke edinen örnek insanlar olan Resullere ve 
onun izinden giden barış elçilerine selam olsun. Selamet, barış onların üzerinedir demiş oluyoruz. 
 
Yoksa bizim dilimizde söylediğimiz, “ hadi git Ahmet’e selam söyle” şeklinde söylenen bir “selam” değil. 
“Sulh, barış onların üzerinedir, onlar barış adamlarıdır.” 

 

(Saffat 37/182) 

	َنیَ۪ملَاعْلا ِّبَرِ ِّٰ�ُ دْمَحْلاَو
Velhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e) 

 
Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. 
 
Hamd, övgü demektir. Peki bu pasajda neden Allah’ı övüyoruz. Alemlerin Rabbine övgülerin tamamını 
tahsis etmek, kişinin yukarıda saydığımız her tür tapınma aracına köle olup, izzet ve onurunu kaybetmek 
tehlikesini ortadan kaldıracağı için , alemlerin Rabbine övgüleri tahsis et. Eğer sen Allah’a övgüleri tahsis 
etmezsen, ya patronunu, ya eşini, ya çocuğunu, ya işini, ya paranı, ya makamını övmeye başlarsın 
sürekli. Kendini onun altında görmeye başlarsın. Ve övdüklerine tapınmaya başlarsın. Veya kendi nefsine, 
kendi aklına tapınmaya başlarsın. Kendi aklını sürekli öven bir insan Allah’a kulluk edebilir mi? Mümkün 
değil. O yüzden övgüyü Allah’a tahsis etmek çok önemli. 
 
Adam gidiyor, siyasi parti liderine övgülerin tamamını tahsis ediyor. Sen artık onun kulusun. Sen artık bir 
kölesin onun karşısında. Bu nedenle mutlak övgüyü Rabbe tahsis hayati bir ilkedir. Kişi, herşeyin emanet 
olduğunu unutup, emanet edene hamd etmezse, emanet edilenlerin önünde izzetini kaybedecek 
kadar nesneleşir. 

 


